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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية عفك للبنينعلميمنتظر هادي جاسم عطيه1241511011122

الصيدلة/جامعة بغداد683اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي حاكم طعمه فرحان2241511012048

الصيدلة/جامعة بغداد683اعدادية العروبة للبناتعلميدعاء ليث عبد الكاظم ذياب3241512120045

الصيدلة/جامعة بغداد682اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين صباح وناس جبار4241511017050

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية دمشق للبناتعلمينبراس محمد عبد الرب جعفر5241512121142

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد641اعدادية عفك للبنينعلميحسين علي حميد وهاب6241511011038

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد631اعدادية الحوراء للبناتعلميسرى ثابت جبر محسن7241512123073

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد643اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد حسن عباس هادي8241511003220

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد643ثانوية ابي تراب للبنينعلميسيف عادل هاشم خلف9241511006050

الهندسة/جامعة بغداد670اعدادية الشامية للبنينعلميرياض احمد عبد الرسول جبر10241511015083

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية التحرير للبناتعلميهبه كفاح كاظم هادي11241512101075

الهندسة/جامعة بغداد663االعدادية المركزية للبنينعلميحسين اكرم حسين جعفر12241511001098

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية قتيبة للبنينعلميبالل فوزي جبوري علوان13241511003060

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية الكوثر للبناتعلميربى باسم عاشور رسول14241512108035

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية الهدى للبناتعلمينور الهدى طالب حسين مهنه15241512115123

الهندسة/جامعة بغداد652االعدادية المركزية للبنينعلميامانه مدلول امانه عبد هللا16241511001067

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد659ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميفاطمه جواد كاظم عناد17241512082063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية العروبة للبناتعلميرانيا احسان علي جاسم18241512120050

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد590اعدادية خديجة للبناتعلميفاطمه حيدر يعقوب صالح19241512080134

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية قتيبة للبنينعلميمنتظر اكرم عبد الجليل حسن20241511003285

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية الشامية للبنينعلميمحمد هاشم فليح عكموش21241511015183

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية زنوبيا للبناتعلميعلياء سالم اهيلس حرج22241512100043

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية عفك للبنينعلمياحمد عزيز حمود ظاهر23241511011006

العلوم/جامعة بغداد591ثانوية الصالحية للبنينعلميحسين رسمي ناصر حسين24241511022014

العلوم/جامعة بغداد584االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم اسماعيل حسين كرم25241511001018

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية دمشق للبناتعلميانعام علي عزوز شرماهي26241512121006

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية دمشق للبناتعلميساره جميل عبد عباس27241512121093

التمريض/جامعة بغداد626اعدادية الحوراء للبناتعلميسجى حيدر مكي باقر28241512123071

التمريض/جامعة بغداد616ثانوية خولة للبناتعلميبنين حسن غازي مطلب29241512116011

التمريض/جامعة بغداد613.7ثانوية المتميزاتعلمياثار صالح علوان ناصر30241512084001

اللغات/جامعة بغداد560اعدادية دمشق للبناتعلميتبارك علي صبيح داود31241512121022

اللغات/جامعة بغداد496اعدادية الهدى للبناتادبيمريم احمد عبد بردان32241522115032

اللغات/جامعة بغداد493اعدادية قتيبة للبنينادبيامير عبد الكاظم هادي عبد33241521003005

اللغات/جامعة بغداد479ثانوية الزهراء للبناتادبيحوراء عقيل كامل داخل34241522134007
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اللغات/جامعة بغداد475اعدادية قتيبة للبنينادبيضرغام عبد الكريم عاشور سبتي35241521003024

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية الرسول للبنينادبيشاكر عيسى عمران مجباس36241521035037

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية عفك للبنينادبيحيدر حامد حاكم بدر37241521011010

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الزهراء للبناتادبيهند وليد خالد طاهر38241522134030

االعالم/جامعة بغداد493ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد حاكم عجمي عوده39241521150021

االعالم/جامعة بغداد490ثانوية الكرار المختلطةادبيشبل هاتف راهي حمزه40241521150012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد465اعداديه الوهج للبنينادبيكاظم عذاب خضير عبود41241521051038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية الشعلة للبنينادبياشرف مجيد كاظم محمد42241521012008

الفنون الجميلة/جامعة بغداد487اعدادية عفك للبنينعلمياحمد راهي عكش جلول43241511011003

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبياحمد عبد الرضا عبد كاظم44241521026003

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية الشامية للبنينعلميمحمد نعمان موسى كاظم45241511015182

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد ابراهيم اسماعيل علي46241511012070

الهندسة/الجامعة المستنصرية646.9ثانوية المتميزينعلميعبد هللا رعد عبد الحسن هادي47241511041023

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية الحوراء للبناتعلمينور علي محسن زاغه48241512123118

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلميمحمد تقي فريد مالك دراغ49241511050012

الهندسة/الجامعة المستنصرية636االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد تقي جواد كاظم نعمة50241511001291

الهندسة/الجامعة المستنصرية635.7ثانوية المتميزينعلميعلي الكرار عماد الدين طعمه شناوه51241511041027

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية الكرامة للبنينعلميمصطفى علي محمد فاضل52241511004078

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الطليعة للبناتعلميطف عقيل حسن جواد53241512118073

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية العروبة للبناتعلميصفا درسون عبد الهادي عباس54241512120124

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية حلب للبناتعلميصابرين كاظم صالح موسى55241512107031

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية دمشق للبناتعلميمينا سعد مهدي جابر56241512121134

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية قتيبة للبنينعلميحسنين محمد عبد السادة عبود57241511003072

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية دمشق للبناتعلميرحيق خيري عبد هللا داود58241512121044

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء عبد الكريم حسين عجيل59241512120079

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي كاظم رشيد وناس60241511003183

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميحيدر حامد فاضل ياسر61241511021016

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية الرواد للبنينعلميحنين وسام راجي غازي62241512020009

العلوم/الجامعة المستنصرية578اعدادية الثقلين للبنينعلميصالح علي حسين جبر63241511030030

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية486ثانوية بلقيس للبناتعلمييسرى عائد محسن غازي64241512110052

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484اعدادية قتيبة للبنينعلميعبد هللا كريم جبر محسن65241511003142

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481اعدادية حلب للبناتعلميرسل كريم جبير عبيس66241512107019

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية غماس للبنينادبيزمان علي عطيه شمخي67241521016032

الهندسة/جامعة البصرة672اعدادية الكوثر للبناتعلمينور محمد بتور حمد68241512108131
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الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية السجاد للبنينعلميسيف سعد كاظم حسن69241511027077

الهندسة/جامعة البصرة668اعدادية سكينة للبناتعلميايناس جمعه عوده عليوي70241512093021

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية قتيبة للبنينعلميعبد هللا زهير جابر محلول71241511003139

الهندسة/جامعة البصرة664اعدادية قتيبة للبنينعلميحسن فليح تومان مرهون72241511003067

الهندسة/جامعة البصرة662اعدادية التآخي للبنينعلميحيدر عباس حسين عبد هللا73241511029060

الهندسة/جامعة البصرة661اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي ابراهيم سلمان موسى74241511008082

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلميكرار حيدر عبيد هوني75241511050011

الهندسة/جامعة البصرة657اعدادية دمشق للبناتعلميفاطمه عبد االله جميل وطن76241512121124

الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية الحوراء للبناتعلميمروه عالء معبد عطيب77241512123101

الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية الخنساء للبناتعلميايمان عبد المنعم غازي مطلب78241512114029

الهندسة/جامعة البصرة654ثانويةالمصطفى االهلية للبنينعلميعلي امير حسن عجيل79241511058007

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء ابراهيم حسون عبيد80241512124049

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية عفك للبنينعلميحسن عبيد رضا فزاع81241511011028

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة584ثانوية الفارابي للبنينعلميمحمد قاسم نجم عبد هللا82241511042066

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة566اعدادية غماس للبنينعلميغياث الدين جواد مجيد حمود83241511016234

القانون/جامعة البصرة500اعدادية ابن النفيس للبنينادبيسيف عيسى موات عباس84241521002042

التمريض/جامعة البصرة654اعدادية غماس للبنينعلمياحمد رياض فرحان عباس85241511016013

التمريض/جامعة البصرة649اعدادية السجاد للبنينعلميحسام علي نعمه هاشم86241511027033

التمريض/جامعة البصرة648ثانوية الرسول للبنينعلميفائز صالح لزام عبيد87241511035039

التمريض/جامعة البصرة609ثانوية الرباب للبناتعلميسارة عادل جميل شنون88241512094055

التمريض/جامعة البصرة607اعدادية سكينة للبناتعلميزينب احمد عبد االمير زباله89241512093060

التمريض/جامعة البصرة606اعدادية السنية للبناتعلميبيادر عويد عبد الكاظم جواد90241512102029

التمريض/جامعة البصرة603ثانوية الزهراء للبناتعلميعذراء خضير جاسم عبد91241512134040

التمريض/جامعة البصرة600اعدادية سكينة للبناتعلميرسل حميد راهي عبد92241512093042

التمريض/جامعة البصرة600اعدادية السنية للبناتعلميعلياء نوري موجد حميدي93241512102098

التمريض/جامعة البصرة599اعدادية الدغارة للبناتعلميزينب مالك حريجه جواد94241512124070

التمريض/جامعة البصرة598اعدادية الديوانية للبناتعلميوجدان جاسب عبد الساده لفته95241512103094

التمريض/جامعة البصرة598اعدادية السنية للبناتعلميهدى قاسم عباس ايدين96241512102130

التمريض/جامعة البصرة594ثانوية بلقيس للبناتعلميانغام عباس كمر سماوي97241512110007

التمريض/جامعة البصرة593ثانوية الرباب للبناتعلميفاطمه كريم غالي راضي98241512094077

التمريض/جامعة البصرة592اعدادية سكينة للبناتعلميوجدان لفته حسين سلمان99241512093120

التمريض/جامعة البصرة591اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب حميد جابر عبد100241512108063

التمريض/جامعة البصرة590ثانوية الرباب للبناتعلميبنين محمد عباس نعمه101241512094015

التمريض/جامعة البصرة589اعدادية دمشق للبناتعلميزينب سعد محمد درويش102241512121085
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التمريض/جامعة البصرة588اعدادية الحوراء للبناتعلميهدى كاظم وناس عباس103241512123130

التمريض/جامعة البصرة588اعدادية الدغارة للبناتعلميزينب صادق حنون مخور104241512124064

طب االسنان/جامعة الموصل669االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا عارف رسن سويف105241511001203

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد علي غالب مجيد106241511010097

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية عفك للبنينعلميرياض داخل منديل ياسين107241511011056

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية عفك للبنينعلميمحمد جبار كاظم ظاهر108241511011096

الصيدلة/جامعة الموصل667اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميمهند صالح عبد النبي عجمي109241511210081

الصيدلة/جامعة الموصل666االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد مرزه كريم عباس110241511001170

الصيدلة/جامعة الموصل666اعداديه الوهج للبنينعلمييحيى كريم جابر رضا111241511051093

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء جالوي حميد سلطان112241512120070

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية غماس للبنينعلميحسن موسى دايش عامر113241511016084

الهندسة/جامعة الموصل604اعدادية الشعلة للبنينعلميامير عبد الحسن كريم علي114241511012018

الهندسة/جامعة الموصل604ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينعلميمصطفى برزان كطفان شون115241511057010

الهندسة/جامعة الموصل602االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد العباس حلواص عنبر116241511001042

الهندسة/جامعة الموصل601اعدادية السجاد للبنينعلميحسين محمد كاظم حمزه117241511027050

الهندسة/جامعة الموصل601اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد عبيد حليل صليط118241511036012

الهندسة/جامعة الموصل599ثانوية العارضيات المختلطةعلميسعد حاكم سعد حمود119241511152028

الهندسة/جامعة الموصل597اعدادية الزيتون للبنينعلميمحسن طالب محسن سلطان120241511036144

الهندسة/جامعة الموصل595اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد كاظم والي ناطور121241511010099

الهندسة/جامعة الموصل594اعدادية التآخي للبنينعلميحكمت ناهي جاسم كاظم122241511029055

الهندسة/جامعة الموصل594اعدادية السجاد للبنينعلميجهاد رويح حسن حمزه123241511027029

الهندسة/جامعة الموصل592االعدادية المركزية للبنينعلميكاظم محمد عزوز محمد124241511001269

الهندسة/جامعة الموصل590ثانوية ابي تراب للبنينعلميعلي سعد جاسم محمد125241511006078

الهندسة/جامعة الموصل589ثانوية الجمهورية للبنينعلميعلي فاخر حاتم شرهان126241511038022

الهندسة/جامعة الموصل588ثانوية النهضة للبنينعلميحيدر عبد الجليل لطيف خضير127241511032018

العلوم/جامعة الموصل540اعدادية الزيتون للبنينعلمياسامه حيدر هادي جاسم128241511036018

العلوم/جامعة الموصل537ثانوية النهضة للبنينعلميحسين ناظم ميري عباس129241511032014

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية سومر للبنينعلميحيدر ضرغام كريم جاسم130241511009044

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية الهدى للبناتعلميبنين نجم عبد الحمزه صالل131241512115029

العلوم/جامعة الموصل527اعدادية الحمزة للبنينعلميسلوان عيدان جباري جياد132241511010102

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية التآخي للبنينعلميوسام نزار كريم مسيلم133241511029169

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية التآخي للبنينعلميصفاء عيسى مهدي عباس134241511029081

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية السجاد للبنينعلميحسن داخل راضي حسون135241511027035

العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الزيتون للبنينعلميغيث علي عبد هللا حمزه136241511036123
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العلوم/جامعة الموصل525اعدادية الديوانية للبنينعلميمهند راهي ياسر حسين137241511028057

العلوم/جامعة الموصل524ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميساره حليم جواد شعالن138241512099011

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية الحمزة للبنينعلميحسين طالب عسكر امهنه139241511010058

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد نور لهمود مسعر140241511010203

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية يافا للبناتعلميغدير حسن حمزه عبد141241512117177

العلوم/جامعة الموصل500اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميازهر خليل هالل حسن142241511210010

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد مكي عبد علي ذرب143241511017143

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583اعدادية سومر للبنينعلمياسعد كريم مالك سبط144241511009013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578اعدادية غماس للبنينعلميمحمد هادي جابر محسن145241511016293

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية الجواهري للبنينعلميامير عبد كاظم حميد146241511018013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574اعدادية الكرامة للبنينعلميعلي رحيم عليوي كنوع147241511004051

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573اعدادية التآخي للبنينعلميحسن فاضل شالكه عبد148241511029040

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571االعدادية المركزية للبنينعلميذو الفقار علي ناصر هواش149241511001141

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570اعدادية التآخي للبنينعلمياكرم شاكر عواد كاظم150241511029018

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563اعدادية فلسطين للبنينعلميحيدر ذرب كامل خليوي151241511013049

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميانور علي نجم شنين152241511021007

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559اعدادية ابن النفيس للبنينعلميكرار كاظم اسماعيل علي153241511002090

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545اعدادية صنعاء للبناتعلميحوراء كاظم حسن حمزه154241512096012

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544اعدادية الحوراء للبناتعلميندى جواد كاظم مسير155241512123109

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد محمد عرب حسن محمد156241511036015

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية العروبة للبناتعلمينور مهدي صالح مهدي157241512120187

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية يافا للبناتعلميكلستان علي عبد الرحمان خضر158241512117196

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية المصطفى للبنينعلمييوسف عمار عباس حمود159241511017172

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية خولة للبناتعلميزهراء محمد عبد محمد160241512116025

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية العارضيات المختلطةعلمينجم عبد هللا عبد الحسن مشكور161241511152060

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية التآخي للبنينعلميعلي هادي عباس عبودي162241511029113

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية غماس للبنينعلميناصر حاكم عبد الحسين طالك163241511016346

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية حلب للبناتعلميفرقان عطيوي مطشر حمود164241512107041

الحقوق/جامعة الموصل462اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد فالح حسن عبد165241521008056

الحقوق/جامعة الموصل452اعدادية الفلق المسائية للبنينادبينبراس جاسم منسي محسن166241521210129

العلوم السياسية/جامعة الموصل447ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيهمام عماد حنويت عطيوي167241521200070

التمريض/جامعة الموصل634االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد سعد هاشم علي168241511001298

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662اعدادية الزيتون للبنينعلميابو الفضل عبد العباس شالل حمود169241511036002

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية الخنساء للبناتعلميغدير عباس عبيد عبد170241512114190
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هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية التآخي للبنينعلميمرتضى حميد جليل شهيد171241511029148

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648اعدادية الحوراء للبناتعلميزهراء علي حنت حرز172241512123047

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميحيدر رياض عبد زيد عبد173241511021017

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647اعدادية غماس للبنينعلميتحسين رياض مالك عبد174241511016058

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646اعدادية قتيبة للبنينعلميأمير خضير مهر شريدة175241511003003

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية672اعدادية دمشق للبناتعلميداليا محمود داود لفته176241512121037

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668اعدادية السجاد للبنينعلميحسن علي لفته كاظم177241511027039

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.6ثانوية المتميزينعلميمنتظر كامل كاظم تايز178241511041052

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينعلميمحمد فاضل حسين حميدي179241511057009

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي سرحان صالل حسين180241511003164

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية اسماء للبناتعلميساره ثامر محمد عبد هللا181241512104049

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلمياخالص اسكندر جياد شويلي182241512122004

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية665اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي جهاد كاظم عبد العباس183241511003153

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية الخنساء للبناتعلميتماره رشيد كاظم عباس184241512114047

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية648اعداديه الوهج للبنينعلمياثير ستار رزاق منزل185241511051002

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية الحوراء للبناتعلميزهراء علي عبيس غازي186241512123048

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية دمشق للبناتعلميشكران هادي علي نور187241512121106

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى جعفر سلطان شرماهي188241511001329

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية625اعدادية الجواهري للبنينعلميمحمد عمران موسى رعد189241511018065

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية625اعدادية التآخي للبنينعلميايمن عماد فاضل فيصل190241511029030

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عبد الكريم هادي عبد191241511001355

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619ثانوية ابي تراب للبنينعلميمصطفى محمد مخيف مجيد192241511006118

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية615االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى جبار تركي ناهي193241511001341

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614االعدادية المركزية للبنينعلمياسامه كفاح قابل ياسر194241511001061

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية654اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي جواد حسوني مطير195241511010141

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية النضال للبنينعلميهاني عطيه عيدان فحيل196241511014074

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية قتيبة للبنينعلميسيف شيود موسى عبطان197241511003123

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية631اعدادية قتيبة للبنينعلميهمام كريم خنطيل عنون198241511003293

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية629.2للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميشمس محمد كاظم حسين199241512109012

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626ثانوية المعارف األهلية للبناتعلمينبأ يحيى صاحب حمود200241512082074

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626اعدادية الكوثر للبناتعلميعلياء عباس علي رويض201241512108095

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية667ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميتقى نبيل عبد الرحيم عبد المنعم202241512082014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية الشامية للبنينعلميعبد هللا سعد شناوه كزار203241511015114

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الحمزة للبنينعلميمخلد قاسم مجيد محمد204241511010206
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية661اعدادية الشامية للبنينعلمياحمد ماجد شعالن سرحان205241511015013

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية647اعدادية الشامية للبنينعلميمعد غالب دعيبل سرحان206241511015200

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية الهدى للبناتعلميراويه سالم ترف علي207241512115049

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحمن جعفر منديل حسوني208241511001201

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميمحمد صفاء عبد فاطس209241511037033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلمينور عيسى هرموش جاسم210241512160013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584اعدادية العروبة للبناتعلميمالك يوسف غضبان يوسف211241512120171

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي عبد الكريم عبد الحسين عباس212241511010157

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء رشيد مجيد حميد213241512124053

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية المصطفى للبنينعلميكاظم حسين كاظم حمود214241511017111

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية673ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمياطياف حيدر فاضل فيصل215241512081008

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد وليد كريم محمد216241511001324

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية593االعدادية المركزية للبنينعلميأمير كريم كاظم مطر217241511001014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية585االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد محسن كاظم علك218241511001320

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية578اعدادية الشامية للبنينعلميزين العابدين حامد علي صجم219241511015089

الطب/جامعة الكوفة709.7ثانوية الهادي للمتميزينعلميحيدر ملك عطيه رسول220241511048003

الطب/جامعة الكوفة707.9ثانوية المتميزاتعلميالزهراء عالء الدين ميراوي برهان221241512084004

الطب/جامعة الكوفة707ثانوية الهادي للمتميزينعلميمحمد احمد عباس جاسم222241511048005

الطب/جامعة الكوفة706.8ثانوية المتميزاتعلميغاده كريم جرينخ نايف223241512084036

الطب/جامعة الكوفة704.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميفاطمه حسن عباس كاظم224241512109016

الطب/جامعة الكوفة703.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميمينا محمد علي عبد شلتاغ225241512109018

الطب/جامعة الكوفة698.7ثانوية المتميزاتعلميهدى خالد علي مكطوف226241512084053

الطب/جامعة الكوفة690.9ثانوية الهادي للمتميزينعلميحسنين عالء عبد العزيز عبد227241511048002

الطب/جامعة الكوفة690اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه حسني نعمه عريعر228241512114203

طب االسنان/جامعة الكوفة695للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميكوثر محمد عبود عواد229241512109017

طب االسنان/جامعة الكوفة684اعدادية الخنساء للبناتعلميدينا محمد علي عبد شلتاغ230241512114074

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية يافا للبناتعلمياديان شاكر كريم جبار231241512117012

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية الخنساء للبناتعلميداليا عاشور نعمه كاطع232241512114069

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية الكوثر للبناتعلمياالء ناصر علي طاهر233241512108007

الصيدلة/جامعة الكوفة690اعدادية زنوبيا للبناتعلميابرار عباس رحمن مهدي234241512100003

الصيدلة/جامعة الكوفة684اعدادية يافا للبناتعلميزهراء حسن علي هادي235241512117106

الصيدلة/جامعة الكوفة681اعدادية غماس للبنينعلميمسلم فؤاد طعمه جمعه236241511016309

الصيدلة/جامعة الكوفة679اعدادية غماس للبنينعلميمصطفى مسلم سلطان بايش237241511016327

الصيدلة/جامعة الكوفة677ثانوية الهادي للمتميزينعلمياحمد كريم خير هللا كاظم238241511048001
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الصيدلة/جامعة الكوفة676ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميشهد قاسم جليل عبد علي239241512081037

الهندسة/جامعة الكوفة664اعدادية يافا للبناتعلميآمال محمود ابو هيله محمود240241512117002

الهندسة/جامعة الكوفة663اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه الزهراء حيدر غازي عباس241241512114199

الهندسة/جامعة الكوفة656ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميمحمد جميل مجيد كريم242241511021036

الهندسة/جامعة الكوفة654اعدادية الفردوس للبناتعلميبتول فيصل جبار حسون243241512119034

الهندسة/جامعة الكوفة653للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميزهراء محمد كامل خضير244241512109007

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية نفر للبنينعلميضياء فاضل رحيم بديهي245241511025013

الهندسة/جامعة الكوفة651اعدادية المصطفى للبنينعلميمصطفى عبد الحسين مالك جليل246241511017153

الهندسة/جامعة الكوفة650اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد جاسم حميد صكبان247241511003011

الهندسة/جامعة الكوفة650اعدادية الزيتون للبنينعلميمحمود احمد محمود احمد248241511036165

الهندسة/جامعة الكوفة649ثانوية خولة للبناتعلميغاده ثامر ادهام جبار249241512116032

الهندسة/جامعة الكوفة649اعدادية المصطفى للبنينعلميفالح حسن جاسم مخيف250241511017109

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية الشامية للبنينعلميزيد علي طاهر فرج251241511015086

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد سعد هندل جبر252241511003227

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية سومر للبنينعلميحسن مجيد بتور حمد253241511009031

الهندسة/جامعة الكوفة639االعدادية المركزية للبنينعلميحسين رائد محمد حسين254241511001103

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية السنية للبناتعلميدعاء عبد العال طراد جينه255241512102041

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية اسماء للبناتعلميايمان فؤاد هاني فارس256241512104007

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية الكوثر للبناتعلميساره فاضل موجد خليل257241512108075

العلوم/جامعة الكوفة643اعدادية الخنساء للبناتعلمينورا علي عبد هللا جاسم258241512114257

العلوم/جامعة الكوفة643اعدادية سومر للبنينعلمياحمد قاسم كريم خلخال259241511009010

العلوم/جامعة الكوفة630ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميخديجه كاظم عيدان مطر260241512082018

العلوم/جامعة الكوفة629.4ثانوية المتميزاتعلميفاطمه صفاء كاظم مهدي261241512084037

العلوم/جامعة الكوفة627ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميزينب عالء كاظم علوان262241512099009

العلوم/جامعة الكوفة625ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميشمس عباس حسين جودي263241512081034

العلوم/جامعة الكوفة624ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميسجى عبد االمير جابر جياد264241512081032

العلوم/جامعة الكوفة604اعدادية النضال للبنينعلميمصطفى جودي حسن جاسم265241511014070

العلوم/جامعة الكوفة597اعدادية النضال للبنينعلميزيد فالح صالح مهدي266241511014029

العلوم/جامعة الكوفة596اعدادية قتيبة للبنينعلميقاسم حامد جابر محسن267241511003201

العلوم/جامعة الكوفة594اعدادية الحمزة للبنينعلميحيدر نافع وحيد حسن268241511010082

العلوم/جامعة الكوفة590ثانوية خولة للبناتعلمينبا عبد الزهره عبد الكاظم متعب269241512116039

العلوم/جامعة الكوفة588اعدادية السجاد للبنينعلميعلي مايح جميل نغماش270241511027115

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية الشامية للبنينعلميمحمد مهدي جواد ياسين271241511015180

العلوم/جامعة الكوفة578ثانوية الرسول للبنينعلمياحمد جميل خربان مطرود272241511035002
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العلوم/جامعة الكوفة577اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه ناجي عبد كاظم273241512119215

العلوم/جامعة الكوفة576االعدادية المركزية للبنينعلميفهد يوسف عبيد غبيني274241511001266

العلوم/جامعة الكوفة572اعدادية عفك للبنينعلميعبد هللا حسين حمود رضا275241511011074

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية العروبة للبناتعلمياسالم هادي طراد حمزه276241512120003

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية النهضة للبنينعلميامير عالء كريم علي277241511032011

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميهاشم جميل كاظم شخير278241511021046

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميهاني مهدي وكع عبد هللا279241511021048

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية الشامية للبنينعلميمصطفى عباس شاكر عريبي280241511015192

العلوم/جامعة الكوفة563اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي محمد طامي عكش281241511003185

العلوم/جامعة الكوفة559ثانوية العارضيات المختلطةعلميمهند حاكم سعد حمود282241511152057

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية المصطفى للبنينعلميعبد الحميد يوسف عبود سلمان283241511017082

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء حمزه منصور حسين284241512093053

العلوم/جامعة الكوفة553ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميشهد كريم عبد زيد غالي285241512081038

العلوم/جامعة الكوفة553ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميزهراء ايوب جبر عبد286241512099007

العلوم/جامعة الكوفة553اعدادية الخنساء للبناتعلميديار عبد الهادي حمود جاسم287241512114073

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميعباس مهدي عبيد جبار288241511021023

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الخنساء للبناتعلميايالف عياد جبار سبتي289241512114026

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة583اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد رضا علي هاشم290241511017131

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة569ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميمريم علي عبد االمير عباس291241512081047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء ابراهيم خليل ابراهيم292241512114013

القانون/جامعة الكوفة583اعدادية التآخي للبنينعلميجاسم احسان محمد لفته293241511029032

القانون/جامعة الكوفة600ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي فالح حسن دغيش294241521150017

القانون/جامعة الكوفة577ثانوية غماس المسائية للبنينادبيعمار عبد الحسين محمد مايع295241521201056

القانون/جامعة الكوفة548اعدادية غماس للبنينادبياحمد نهاد عبد ثعبان296241521016007

القانون/جامعة الكوفة535اعدادية يافا للبناتادبيساره محمد سلمان عبيد297241522117035

القانون/جامعة الكوفة520ثانوية الكرار المختلطةادبياحمد جندي نجاح مصيرع298241521150001

القانون/جامعة الكوفة508ثانوية اليرموك للبنينادبيامير نصيف جاسم سلطان299241521023006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة519اعدادية الشامية للبنينادبيامجد علي عبد الرضا حسن300241521015020

العلوم السياسية/جامعة الكوفة494اعدادية الخنساء للبناتادبيسماهر حامد عبد مراح301241522114067

العلوم السياسية/جامعة الكوفة493اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عماد محسن عباس302241521030059

العلوم السياسية/جامعة الكوفة485اعدادية الشامية للبنينادبيعلي هادي داود خزي303241521015124

العلوم السياسية/جامعة الكوفة483اعدادية الدغارة للبناتادبيهاجر ابراهيم كاظم عبد علي304241522124052

العلوم السياسية/جامعة الكوفة470الوقف الشيعي- ثانوية الشريف الرضي للبنين ادبيحيدر عالء تكليف حسين305241521054006

العلوم السياسية/جامعة الكوفة467ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء علي عيدان حسون306241522094019
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العلوم السياسية/جامعة الكوفة467اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى باسل كاظم سلمان307241522114074

العلوم السياسية/جامعة الكوفة464اعدادية الديوانية للبناتادبيسجى راسم كاظم حسن308241522103040

العلوم السياسية/جامعة الكوفة464اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحمد فالح قاسم محمد309241521002007

العلوم السياسية/جامعة الكوفة464اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد سالم هادي جاسم310241521029067

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460اعدادية قتيبة للبنينادبيعبد الرحمن فاضل موات كسار311241521003029

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459ثانوية الصالحية للبنينادبيسيف فارس احمد عبد هللا312241521022028

التمريض/جامعة الكوفة657اعدادية يافا للبناتعلميانوار راجح كنان عبد علي313241512117033

التمريض/جامعة الكوفة649اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء صادق سوادي كاظم314241512114114

التمريض/جامعة الكوفة644اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء طالب يحيى عبد الرضا315241512114065

التمريض/جامعة الكوفة643اعدادية زنوبيا للبناتعلميسماح احمد جابر طارش316241512100034

التمريض/جامعة الكوفة639للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميغدير عالء جليل خليل317241512109014

التمريض/جامعة الكوفة638اعدادية يافا للبناتعلميمنى سامي يوسف عاشور318241512117207

التمريض/جامعة الكوفة631اعدادية يافا للبناتعلمينوره حيدر جبر كاظم319241512117221

التمريض/جامعة الكوفة627ثانوية العفاف للبناتعلميزهراء حمزه جواد كاظم320241512130019

التمريض/جامعة الكوفة627اعدادية حلب للبناتعلميفاطمه محمد حمودي شمران321241512107038

التمريض/جامعة الكوفة626اعدادية سكينة للبناتعلميهاجر عبد الزهره ادريس حسن322241512093108

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة606ثانوية التراث األهلية للبناتعلميهاله جبار خديدان محيسن323241512087038

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة593اعدادية غماس للبنينعلميوائل محمد مشكور وليد324241511016355

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة593اعدادية خديجة للبناتعلميسرى عادل جبار كاظم325241512080109

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة582اعدادية الديوانية للبناتعلميقطر الندى ناجح محمد ذرب326241512103070

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة576اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي حسين دخيل شكبان327241511003157

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575اعدادية الشامية للبنينعلميحسين عادل حميد عباس328241511015058

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء عالء حواس مشعب329241512121071

الفقه/جامعة الكوفة509ثانوية الصالحية للبنينعلميمحمد صادق عزيز عبد الكاظم عبد علي330241511022041

الفقه/جامعة الكوفة570اعدادية الديوانية للبناتادبيشمس حازم طارش عباس331241522103042

الفقه/جامعة الكوفة464ثانوية غزة للبناتادبيبنين فارس حمزه عطيه332241522097011

الفقه/جامعة الكوفة464اعدادية زنوبيا للبناتادبيضحى ناصر عبد شعالن333241522100045

الفقه/جامعة الكوفة453ثانوية اليرموك للبنينادبيعالء عبد االمير متعب سلمان334241521023031

الفقه/جامعة الكوفة452اعدادية النضال للبنينادبياحمد غني هاشم جاسم335241521014013

الفقه/جامعة الكوفة452اعدادية زنوبيا للبناتادبيحنان نعمه حواري عبيد336241522100021

الفقه/جامعة الكوفة451ثانوية الصالحية للبنينادبيعلي عزيز عبد الكاظم عبد علي337241521022036

الفقه/جامعة الكوفة451اعدادية المصطفى للبنينادبيزين العابدين علي حسان علي338241521017046

الفقه/جامعة الكوفة450ثانوية خولة للبناتادبيتبارك علي عكموش حسين339241522116013

الفقه/جامعة الكوفة450اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى أمير حسون حمزه340241522114110
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الفقه/جامعة الكوفة448ثانوية الهجرة المختلطةادبيحسن هاتف كاظم مكي341241521163003

الفقه/جامعة الكوفة446الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيناجح عزيز كشيش حسين342241521026036

الفقه/جامعة الكوفة445ثانوية القانتات للبناتادبيدعاء خضوري كاظم محي343241522083007

الفقه/جامعة الكوفة445ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيوسن حسين علي حسن344241522113029

الفقه/جامعة الكوفة444ثانوية اليرموك للبنينادبيسجى رسول عبد الحسين زياد345241522023006

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية زنوبيا للبناتادبيعبير رزاق جمعه لفته346241522100047

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية يافا للبناتادبيبنين محمد حسن صالح347241522117009

الفقه/جامعة الكوفة443اعدادية زنوبيا للبناتادبيايمان سالم محسن صالح348241522100013

الفقه/جامعة الكوفة443اعدادية زنوبيا للبناتادبيفاطمه نعمه كاظم عبد عون349241522100056

الفقه/جامعة الكوفة442اعدادية يافا للبناتادبيهدى مهدي صاحب عباس350241522117061

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية التآخي للبنينادبيليث كافي عطيه حميد351241521029061

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية زنوبيا للبناتادبيعبير عبد الزهره جبار كاظم352241522100048

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية فلسطين للبنينادبيعلي هديب شنشول خشان353241521013043

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية المصطفى للبنينادبيعيسى حامد سلمان مطشر354241521017074

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية النضال للبنينادبيفاضل عبد الحمزه درو سماوي355241521014056

الطب/جامعة تكريت681.1ثانوية المتميزينعلميسجاد ماجد صادق جنديل356241511041020

الطب/جامعة تكريت680اعدادية الدغارة للبنينعلميمصطفى حسن امانه عبد هللا357241511008130

الطب/جامعة تكريت677االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد نعيم كريم كاظم358241511001056

طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية الدغارة للبنينعلميحسين حبيب سالم شخير359241511008042

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية العروبة للبناتعلميبنين عماد سرهيد جام360241512120016

طب االسنان/جامعة تكريت670االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر عبد العباس معضد دكمان361241511001135

طب االسنان/جامعة تكريت670اعدادية يافا للبناتعلميهند جميل علي كرمد362241512117231

طب االسنان/جامعة تكريت669.4ثانوية المتميزاتعلميمريم فاضل خضير بري363241512084043

الصيدلة/جامعة تكريت669ثانوية التراث األهلية للبناتعلميطيبه عدنان علي عبد364241512087028

الهندسة/جامعة تكريت596اعدادية الكوثر للبناتعلميبراء عبد الجبار بادي مطوح365241512108013

الهندسة/جامعة تكريت596اعدادية الكوثر للبناتعلميهبه رزاق عبد عفن366241512108134

التمريض/جامعة تكريت634ثانوية الرافدين للبنينعلمياسعد عايز وناس جاسم367241511034008

التمريض/جامعة تكريت587اعدادية الهدى للبناتعلميزينب كاظم نجم عبيد368241512115068

التمريض/جامعة تكريت584اعدادية الخنساء للبناتعلمياالء ميري شياع شناوه369241512114021

التمريض/جامعة تكريت563اعدادية العروبة للبناتعلميداليا علي جبس صالح370241512120040

التمريض/جامعة تكريت502اعدادية الدغارة للبناتعلميفاطمه رزاق جاسم كزار371241512124095

العلوم االسالمية/جامعة تكريت437اعدادية السنية للبناتعلمينور الهدى مازن عبد الكاظم رحمن372241512102124

الطب/جامعة القادسية706.8ثانوية المتميزاتعلميانس مالك هادي جابر373241512084005

الطب/جامعة القادسية706.4ثانوية المتميزينعلمياحمد سليم محمد مونس374241511041002
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الطب/جامعة القادسية706.3ثانوية المتميزينعلميعلي احمد خيون عبد العباس375241511041026

الطب/جامعة القادسية705.1ثانوية المتميزاتعلميرحاب محمد احمد محمد376241512084015

الطب/جامعة القادسية704اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب رحيم حسن كاظم377241512119142

الطب/جامعة القادسية703.6ثانوية المتميزينعلميعلي رضا صيهود دخيل378241511041032

الطب/جامعة القادسية703اعدادية الكوثر للبناتعلميساره خالد محمد صاحب379241512108071

الطب/جامعة القادسية703اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء رياض شاروط رهك380241512106039

الطب/جامعة القادسية702.5ثانوية المتميزينعلميعلي حسين مطر عبادي381241511041030

الطب/جامعة القادسية702.4ثانوية المتميزينعلميمحمد علي ستار مسلم382241511041047

الطب/جامعة القادسية702.4ثانوية المتميزينعلميامين قاسم فرحان عبد الحمزه383241511041008

الطب/جامعة القادسية702اعدادية الدغارة للبناتعلميهديل غانم عويز عباس384241512124130

الطب/جامعة القادسية701اعدادية سكينة للبناتعلميمريم عمران موسى عباس385241512093090

الطب/جامعة القادسية701اعدادية اسماء للبناتعلمياسماء مطشر حسين مرجان386241512104002

الطب/جامعة القادسية701اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي عبد الستار علي محمد387241511003174

الطب/جامعة القادسية700.1ثانوية المتميزينعلمياحمد رائد رحيم علوان388241511041001

الطب/جامعة القادسية699.6ثانوية المتميزاتعلميزهراء حسن دوحان جالب389241512084022

الطب/جامعة القادسية698ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميافنان امحان محيسن عسر390241512082008

الطب/جامعة القادسية698االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عصام هادي كاظم391241511001305

الطب/جامعة القادسية698اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى عماد جابر محيسن392241511003274

الطب/جامعة القادسية697اعدادية السنية للبناتعلمياسراء ثامر سموم هاطور393241512102003

الطب/جامعة القادسية697اعدادية السنية للبناتعلميزهراء هجول طراد حسين394241512102061

الطب/جامعة القادسية696.9ثانوية المتميزينعلمييوسف سالم عويد رحيمه395241511041056

الطب/جامعة القادسية696اعدادية دمشق للبناتعلمينور محمد كاظم سلمان396241512121147

الطب/جامعة القادسية696ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميحوراء فاضل حميد كاظم397241512082017

الطب/جامعة القادسية696اعدادية العروبة للبناتعلميمريم كريم سلمان جاسم398241512120166

الطب/جامعة القادسية695.6ثانوية المتميزينعلميعلي محمد حسين حميد نعمه399241511041039

الطب/جامعة القادسية695اعدادية اسماء للبناتعلميايات كاظم خضير حمزه400241512104006

الطب/جامعة القادسية694ثانوية التحرير للبناتعلميفاطمه حيدر سلمان كريم401241512101060

الطب/جامعة القادسية693.8ثانوية المتميزينعلميعلي محمد جبار زياره402241511041038

الطب/جامعة القادسية693.8ثانوية المتميزاتعلمينور حسن علي حمادي403241512084048

الطب/جامعة القادسية693اعدادية النضال للبنينعلميقاسم عدنان صياح جوده404241511014055

الطب/جامعة القادسية693اعدادية صنعاء للبناتعلميغدير فاضل عبيس عبود405241512096043

الطب/جامعة القادسية693اعدادية سكينة للبناتعلمياصيل سعد موسى نبهار406241512093007

الطب/جامعة القادسية693اعدادية السنية للبناتعلميرقيه رضا عزوز عطيه407241512102048

الطب/جامعة القادسية693اعدادية الفردوس للبناتعلميمروه كريم كاظم حسين408241512119226
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الطب/جامعة القادسية693اعدادية الفردوس للبناتعلميبراء قاسم ياسين خضير409241512119037

الطب/جامعة القادسية693اعدادية سكينة للبناتعلميشهالء شاكر عبد الزهره نغيش410241512093073

الطب/جامعة القادسية692.6ثانوية المتميزاتعلميجنات جبار عباس احمد411241512084011

الطب/جامعة القادسية692.4ثانوية المتميزاتعلميحوراء طاهر محمد علي412241512084012

الطب/جامعة القادسية692.4ثانوية المتميزينعلمياحمد عبد الكاظم هادي عبد413241511041003

الطب/جامعة القادسية692اعدادية الدغارة للبناتعلميبدور فاضل محمد مساعد414241512124018

الطب/جامعة القادسية692ثانوية التحرير للبناتعلميفرح جاسم محمد حنون415241512101065

الطب/جامعة القادسية690.9ثانوية المتميزينعلميزين العابدين سالم مكي علي416241511041018

الطب/جامعة القادسية690.4ثانوية المتميزينعلميحيدر اسامه طاهر مسلم417241511041013

الطب/جامعة القادسية690اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين علي كاظم عبود418241511003080

الطب/جامعة القادسية690اعدادية العروبة للبناتعلميزينب عبد العالي موات محمد419241512120090

الطب/جامعة القادسية689اعدادية الدغارة للبناتعلميحوراء علي حسين علوان420241512124032

الطب/جامعة القادسية689اعدادية دمشق للبناتعلميزينب حسن كريم عبيس421241512121082

الطب/جامعة القادسية689ثانوية التحرير للبناتعلميزينب كريم كاظم جاسم422241512101038

الطب/جامعة القادسية688اعدادية السنية للبناتعلميزهراء جبار ماضي مطوح423241512102053

الطب/جامعة القادسية688اعدادية خديجة للبناتعلميرواء جمال حميد مجيد424241512080053

الطب/جامعة القادسية688اعدادية خديجة للبناتعلميلمياء ناظم زغير جابر425241512080148

الطب/جامعة القادسية688اعدادية العروبة للبناتعلميمروه حمزه حليم حسن426241512120161

الطب/جامعة القادسية688اعدادية العروبة للبناتعلميروان راهي كلف مهدي427241512120065

الطب/جامعة القادسية688اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين رشاد عيال مطر428241511003076

الطب/جامعة القادسية687ثانوية ابي تراب للبنينعلميبشير جاسم محمد جالب429241511006020

الطب/جامعة القادسية687الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميايمان جاسم جبر خضر430241512112003

الطب/جامعة القادسية687اعدادية السجاد للبنينعلميعادل ناصر عبد الحسين جبار431241511027086

الطب/جامعة القادسية687االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد اياد طليع حسين432241511001289

الطب/جامعة القادسية687اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى حمزه عبد الكاظم عواجه433241511003265

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الدغارة للبناتعلميندى خيري عبد زيد عبد الحسين434241512124117

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب عبد االمير حسين برهان435241512119145

الطب/جامعة القادسية686.6ثانوية الهادي للمتميزينعلميرضا محمد هاشم حسون436241511048004

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الهدى للبناتعلميربى احمد فاضل عباس437241512115039

الطب/جامعة القادسية686اعدادية زنوبيا للبناتعلميخديجه حسين علي عبود438241512100018

الطب/جامعة القادسية686االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد مرزه كريم علي439241511001321

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الدغارة للبناتعلميساره عبد الكريم ابراهيم موسى440241512124074

الطب/جامعة القادسية686اعدادية دمشق للبناتعلميايات مازن عمران كريم441241512121012

الطب/جامعة القادسية686اعدادية دمشق للبناتعلميبراق مدلول عبد الهادي بسمار442241512121017
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الطب/جامعة القادسية686اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين علي جبير لفته443241512119054

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء حسين عبيد حمادي444241512119116

الطب/جامعة القادسية686اعدادية دمشق للبناتعلميفاطمه حاكم جبر جوده445241512121122

طب االسنان/جامعة القادسية690اعدادية العروبة للبناتعلميجيالن ناجح حسن عنجور446241512120027

طب االسنان/جامعة القادسية688.6ثانوية المتميزينعلميحسن علي محمد حسن عبد الزهره447241511041012

طب االسنان/جامعة القادسية687اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد عبد الحسن حمود علي448241511003024

طب االسنان/جامعة القادسية685اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء قيس حامد هادي449241512120084

طب االسنان/جامعة القادسية684ثانوية العفاف للبناتعلميهاله نجاح حبيب محمد450241512130055

طب االسنان/جامعة القادسية684اعدادية العروبة للبناتعلميرند عماد عباس كميل451241512120063

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية دمشق للبناتعلميحنين يونس غاوي شعالن452241512121027

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية العروبة للبناتعلميسماهر حميد عبد زيد حمد453241512120106

طب االسنان/جامعة القادسية683ثانوية العفاف للبناتعلميبشرى عبد الرضا جواد شنوت454241512130009

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين كريم عبد الواحد عبد الخضر455241511003083

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين حسن حسان يونس456241511003073

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية ميسلون للبناتعلميمنى جميل لفته عبيد457241512106081

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية دمشق للبناتعلمينور هاشم عبد غافل458241512121151

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية العروبة للبناتعلميرانيا احمد عجيل شمخي459241512120051

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية دمشق للبناتعلميهدى يحيى جابر كنداوي460241512121156

طب االسنان/جامعة القادسية682.2ثانوية المتميزاتعلميرفاه صالح تركي كريدي461241512084018

طب االسنان/جامعة القادسية682اعدادية قتيبة للبنينعلميعبد هللا واثق هاتف صبر462241511003144

طب االسنان/جامعة القادسية682اعدادية الفردوس للبناتعلميسرى كريم صالل شنيور463241512119168

طب االسنان/جامعة القادسية682اعدادية العروبة للبناتعلميغدير ثامر يحيى حميد464241512120132

طب االسنان/جامعة القادسية682ثانوية الرباب للبناتعلمياستبرق حامد عبد الحمزه منشد465241512094003

طب االسنان/جامعة القادسية681.6ثانوية المتميزينعلميفالح سلمان كاظم جبر466241511041041

طب االسنان/جامعة القادسية681.1ثانوية المتميزينعلميياسر حميد عبد الكريم حسين467241511041054

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية سكينة للبناتعلميبشرى فيصل حسين ليلون468241512093027

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية ميسلون للبناتعلميفاطمه جاسم محمد كاظم469241512106074

طب االسنان/جامعة القادسية681ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميزهراء ماجد كاطع جبار470241512081028

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية عفك للبنينعلميياسين حميد علي ياسين471241511011131

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء رياض حسن شحل472241512119121

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية العروبة للبناتعلميحوراء احسان عطيه عياش473241512120033

طب االسنان/جامعة القادسية680.7ثانوية المتميزينعلميعلي فاضل حسين حميدي474241511041035

طب االسنان/جامعة القادسية680.1ثانوية المتميزاتعلميفاطمه فراس محي عباس475241512084039

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد ردام جيثوم عطيه476241511036009
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طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية خديجة للبناتعلميمنال عبد عباس حيوان477241512080162

طب االسنان/جامعة القادسية680االعدادية المركزية للبنينعلميأحمد استقالل خلف معيدي478241511001004

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية السنية للبناتعلمياالء ريكان رايح مطلك479241512102014

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية العروبة للبناتعلميفاطمه مهند كريم حمزه480241512120147

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي رياض احمد عبد الرضا481241511003163

طب االسنان/جامعة القادسية679.2ثانوية الهادي للمتميزينعلميمنتظر رحمن عبد الحسين مجيد482241511048006

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية نفر للبنينعلميحسن علي ايدام بديهي483241511025004

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الخنساء للبناتعلميوفاء وحيد صباح عطيه484241512114284

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية الفارابي للبنينعلمياحمد علي عباس حساني485241511042005

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية دمشق للبناتعلميسحر حيدر علي مالك486241512121099

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الفردوس للبناتعلميبشرى رحمان عبود طاهر487241512119039

طب االسنان/جامعة القادسية679االعدادية المركزية للبنينعلميحسنين كريم عوده حرامي488241511001096

طب االسنان/جامعة القادسية678.8ثانوية المتميزينعلميكرار رحيم فضل رسول489241511041043

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية دمشق للبناتعلميروزا حمزه عباس محسن490241512121058

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الفردوس للبناتعلمينور الهدى عيسى راضي مهدي491241512119239

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء عالء مهنا نغماش492241512120081

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية سكينة للبناتعلمينهاد مهدي محمد عنجور493241512093100

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية سكينة للبناتعلمياسراء حمود حسين جابر494241512093005

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الجواهري للبنينعلميمحمد قاسم جياد عوده495241511018066

طب االسنان/جامعة القادسية678االعدادية المركزية للبنينعلمياكرم حاتم ريشان جبح496241511001064

الصيدلة/جامعة القادسية701اعدادية سكينة للبناتعلميسرور ناصر رحيم راضي497241512093069

الصيدلة/جامعة القادسية698اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين ناجح صالح كرمود498241512119057

الصيدلة/جامعة القادسية684اعدادية الفردوس للبناتعلميسرى ناظم هادي عزال499241512119169

الصيدلة/جامعة القادسية682.1ثانوية المتميزينعلميحسن علي عبد الحسن صاحب500241511041011

الصيدلة/جامعة القادسية682اعدادية دمشق للبناتعلميغسق كريم عبد عطيه501241512121118

الصيدلة/جامعة القادسية682اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي نجم عبد عطيه502241511008099

الصيدلة/جامعة القادسية682اعدادية دمشق للبناتعلميهبه رحيم شاكر عبد سلطان503241512121152

الصيدلة/جامعة القادسية682اعدادية السنية للبناتعلمياسراء ماجد محمد سعدون504241512102006

الصيدلة/جامعة القادسية682ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميعمار عباس علي عبود505241511037026

الصيدلة/جامعة القادسية681.3ثانوية المتميزاتعلمينور صالح شريف طالب506241512084049

الصيدلة/جامعة القادسية680اعدادية الحمزة للبنينعلميمصطفى عبود عبد الساده لطيف507241511010216

الصيدلة/جامعة القادسية679.8ثانوية المتميزاتعلميشهد نعمه حسوني جبر508241512084032

الصيدلة/جامعة القادسية678ثانوية الفاضلية المختلطةعلميبتول كامل شدهان عطيه509241512151002

الصيدلة/جامعة القادسية678اعدادية دمشق للبناتعلميغفران فاهم عبد الحمزه مطر510241512121121
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الصيدلة/جامعة القادسية678ثانوية الفاضلية المختلطةعلميهديل جاسم زبيد كريم511241512151017

الصيدلة/جامعة القادسية678اعدادية قتيبة للبنينعلميمرتضى نافع مشنك حسين512241511003260

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية الكوثر للبناتعلميايالف عيسى محمد سلمان513241512108012

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد عبد الرزاق مالك كاظم514241511003232

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلمينرجس علي جبار زاير515241512122084

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء جواد كاظم عبيد516241512124051

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية اسماء للبناتعلميهند جابر عبيد غضيب517241512104098

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء بشار كريم جميل518241512120068

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء محمد هاشم حسين519241512106044

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء قاسم رحمان عزيز520241512080074

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الكوثر للبناتعلمينهى معين عظيم جابر521241512108124

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الخنساء للبناتعلميرقيه حميد حسن جبار522241512114090

الصيدلة/جامعة القادسية675.1ثانوية المتميزينعلميامير توفيق عذاب رباط523241511041006

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية التحرير للبناتعلميزهراء عباس هالل خضير524241512101026

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الخنساء للبناتعلمينريمان ذياب عبد جوده525241512114242

الصيدلة/جامعة القادسية674االعدادية المركزية للبنينعلميكمال عبد الرضا علوان فرج526241511001279

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الديوانية للبناتعلميساره نعمه جبر محمد527241512103051

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الهدى للبناتعلميايات عبد المحسن جبار راضي528241512115025

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الدغارة للبناتعلميرحيق عقيل هاتف محمد529241512124039

الهندسة/جامعة القادسية673اعدادية دمشق للبناتعلمينبا ماضي فرج سلمان530241512121141

الهندسة/جامعة القادسية672اعدادية الدغارة للبناتعلميرانيه ذياب خزعل هادي531241512124037

الهندسة/جامعة القادسية671اعدادية الكوثر للبناتعلميشهد يوسف خضير علي532241512108086

الهندسة/جامعة القادسية671اعدادية الكوثر للبناتعلميسؤدد ابراهيم عباس محمد533241512108070

الهندسة/جامعة القادسية671اعدادية العروبة للبناتعلميمالذ حسين علي عمران534241512120170

الهندسة/جامعة القادسية670اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء حمزه جبار دخون535241512119117

الهندسة/جامعة القادسية669اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء عبد الحسين صكبان عباس536241512124059

الهندسة/جامعة القادسية669اعدادية السنية للبناتعلميفاطمه ثامر سعدون جبار537241512102101

الهندسة/جامعة القادسية668ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميالمختار موجد عزيز عسل538241511037007

الهندسة/جامعة القادسية668اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء قاسم كامل عبد539241512121072

الهندسة/جامعة القادسية667اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميتبارك راضي حواس لهمود540241512122013

الهندسة/جامعة القادسية667ثانوية الرافدين للبنينعلميامجد عزيز طالب كزار541241511034009

الهندسة/جامعة القادسية666اعدادية دمشق للبناتعلميشهد مجيد هالل راضي542241512121107

الهندسة/جامعة القادسية666اعدادية الكوثر للبناتعلميمريم نبيل كاظم حسين543241512108116

الهندسة/جامعة القادسية665اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء حافظ حسين جبر544241512120072
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الهندسة/جامعة القادسية664اعدادية ميسلون للبناتعلميضحى محمد عوده عريبي545241512106068

الهندسة/جامعة القادسية664اعدادية دمشق للبناتعلميرسل كاظم نغيمش معن546241512121049

الهندسة/جامعة القادسية663اعدادية دمشق للبناتعلميحوراء محمد علي خشان547241512121032

الهندسة/جامعة القادسية663اعدادية الكوثر للبناتعلميفاطمه ليث راجي مال هللا548241512108109

الهندسة/جامعة القادسية663اعدادية العروبة للبناتعلميفرح حاكم محسن رفيس549241512120149

الهندسة/جامعة القادسية663اعدادية الكوثر للبناتعلميوئام علي صدام الزم550241512108137

الهندسة/جامعة القادسية663اعدادية الفردوس للبناتعلميلينه محمد سعيد محمد551241512119222

الهندسة/جامعة القادسية662.2ثانوية المتميزاتعلميبراق محمد صالح ميري552241512084007

الهندسة/جامعة القادسية662اعدادية العروبة للبناتعلميفاطمه كامل لهمود نهير553241512120141

الهندسة/جامعة القادسية662اعدادية الزيتون للبنينعلميمحمد حسن عبيد ثامر554241511036146

الهندسة/جامعة القادسية661.5ثانوية المتميزينعلميسجاد احمد عبد الساده عباس555241511041019

الهندسة/جامعة القادسية661ثانوية السرور للبناتعلميزهراء قاسم حاجم سلمان556241512085034

الهندسة/جامعة القادسية661اعدادية الديوانية للبناتعلميشهد محمد عليوي ناصر557241512103056

الهندسة/جامعة القادسية661اعدادية الفردوس للبناتعلميرحاب حمد عبد سلمان558241512119090

الهندسة/جامعة القادسية661ثانوية العفاف للبناتعلميزهراء كريم مزهر صالح559241512130021

الهندسة/جامعة القادسية661اعدادية سكينة للبناتعلميهدى صبيح مرداس علي560241512093114

الهندسة/جامعة القادسية660اعدادية النور للبناتعلمينوره خالد خنطيل طعمه561241512095058

الهندسة/جامعة القادسية660االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد مرتضى حمادي حسين562241511001053

الهندسة/جامعة القادسية660اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميحوراء نجاح عباس وداعه563241512122019

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية الكوثر للبناتعلمياماني ضياء كاظم محمد564241512108008

الهندسة/جامعة القادسية659ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميعبد هللا قيس يوسف محمود565241511053035

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية الدغارة للبناتعلميبنين جواد كاظم عطيه566241512124020

الهندسة/جامعة القادسية659ثانوية بلقيس للبناتعلميزهراء فخري عطيه غايب567241512110021

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية الكوثر للبناتعلميسجى زهير حسن منخي568241512108079

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية سيد االنام للبنينعلميمحمد عقيل تركي بعيوي569241511039065

الهندسة/جامعة القادسية659ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميرضا جاسم حسين محمد570241511160008

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية سومر للبنينعلميياسر عبد االمير ناشي فرحان571241511009140

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية الديوانية للبناتعلميتقى كاظم حلبوص عليوي572241512103009

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية السنية للبناتعلميزهراء محمد ماجد محمد573241512102064

الهندسة/جامعة القادسية658ثانوية العفاف للبناتعلميزينب غالب كريم عبود574241512130027

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميناديه احمد حسين عليوي575241512122082

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية الكوثر للبناتعلميغاده عباس عبد داخل576241512108097

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية دمشق للبناتعلميبلقيس رسول مهدي جاسم577241512121018

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد وميض عبد الحسين منحر578241511003038
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الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية قتيبة للبنينعلميكرار مهدي كاظم درويش579241511003212

الهندسة/جامعة القادسية658ثانوية ابي تراب للبنينعلميحيدر باسم جواد كاظم580241511006037

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية يافا للبناتعلميرواء حليم شهيد حمود581241512117098

الهندسة/جامعة القادسية657اعدادية نفر للبنينعلميحميد سلمان ايدام بديهي582241511025007

الهندسة/جامعة القادسية657اعدادية دمشق للبناتعلميسحر مالك كاظم كاطع583241512121100

الهندسة/جامعة القادسية657اعدادية الفردوس للبناتعلميشهالء عبد الزهره جاسم عكموش584241512119182

الهندسة/جامعة القادسية657اعدادية قتيبة للبنينعلميغطفان مهدي شاكر امين585241511003197

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الديوانية للبناتعلميمنال غضبان حسين عليوي586241512103077

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الديوانية للبناتعلميهدى جبار وناس عباس587241512103090

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء حسن مهلهل عداي588241512106037

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية خديجة للبناتعلميبنين خالد محمود عزيز589241512080021

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية حلب للبناتعلميحوراء محمد موسى عطيه590241512107015

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الدغارة للبنينعلميمحمد علي سعدون عبود591241511008122

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الزيتون للبنينعلميعباس ميثاق طالب رضا592241511036093

الهندسة/جامعة القادسية655ثانوية بلقيس للبناتعلميسوسن عبد الجبار نومي عبود593241512110030

الهندسة/جامعة القادسية655اعدادية يافا للبناتعلميبنين خضير هويدي رضا594241512117046

الهندسة/جامعة القادسية654ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميكوثر عمران موسى مجدي595241512092043

الهندسة/جامعة القادسية654ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد فاهم محسن رفيس596241511032063

الهندسة/جامعة القادسية654للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميرباب قاسم خلف مطلوب597241512109004

الهندسة/جامعة القادسية653اعدادية سكينة للبناتعلميدالل عامر جاسم عباس598241512093040

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية دمشق للبناتعلميرانيا علي بدر سالم599241512121042

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية قتيبة للبنينعلميسعيد مجيد مخيف يونس600241511003121

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية النور للبناتعلميشهد فاضل كريم محي601241512095032

الهندسة/جامعة القادسية652ثانوية المستقبل االهلية للبناتعلميبنين علي غالب مجيد602241512133004

الهندسة/جامعة القادسية651اعدادية ميسلون للبناتعلميفاطمه مسعد جابر مشكور603241512106077

الهندسة/جامعة القادسية651اعدادية اسماء للبناتعلميضحى عبد اعطيه خلف604241512104066

الهندسة/جامعة القادسية651اعدادية دمشق للبناتعلميهدى حسين رحمان جاسم605241512121154

الهندسة/جامعة القادسية650ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميكوثر رحمن مراد صكبان606241512113014

الهندسة/جامعة القادسية650ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميمحمد حسين علي موسى607241511037031

الهندسة/جامعة القادسية650االعدادية المركزية للبنينعلميأحمد عبد الحسن ناجي سهيل608241511001008

الهندسة/جامعة القادسية650اعدادية الدغارة للبناتعلميتبارك مفيد تقى عباس609241512124025

الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية العروبة للبناتعلميدعاء علي حسن عبد610241512120043

الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية دمشق للبناتعلميثمار عبد الزهره حاتم كاظم611241512121024

الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين غانم عبد سريح612241511003081
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الهندسة/جامعة القادسية648اعدادية السنية للبناتعلميسوزان عبد الزهره سرحان حمود613241512102083

الهندسة/جامعة القادسية648اعدادية دمشق للبناتعلميفاطمه محمد سالم جبر614241512121126

الهندسة/جامعة القادسية648اعدادية غماس للبنينعلمييعقوب يوسف رضا كاظم615241511016368

الهندسة/جامعة القادسية648اعدادية ميسلون للبناتعلميريام جهاد كاظم عبد علي616241512106033

الهندسة/جامعة القادسية647اعدادية سيد االنام للبنينعلميسجاد صادق حربي جبر617241511039026

الهندسة/جامعة القادسية647اعدادية الكوثر للبناتعلميدينا عبد السالم عبد الستار جوامير618241512108031

الهندسة/جامعة القادسية647ثانوية المستقبل االهلية للبناتعلميضحى عبد كاصد حسين619241512133009

الهندسة/جامعة القادسية647ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمينبأ حمزه مزهر عبود620241512081049

الهندسة/جامعة القادسية647ثانوية الشافعية للبناتعلمياسراء نومان عبيد عبار621241512111006

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء شاكر خوزان مظهر622241512119122

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية دمشق للبناتعلمياالء ناصر رحم حلواص623241512121005

الهندسة/جامعة القادسية645.3ثانوية المتميزاتعلميود سالم عادل عزيز624241512084055

الهندسة/جامعة القادسية645ثانوية العفاف للبناتعلميايمان عدنان سلمان علي625241512130006

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء نبيل راضي فرج626241512121078

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية الهدى للبناتعلميهدى رزاق عبد الحمزه سلمان627241512115132

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية الخنساء للبناتعلميرمله عبد الكاظم تحصيل عطيه628241512114092

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء جواد كاظم عبد629241512124050

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية ابن النفيس للبنينعلميمصطفى هاتف درني حسين630241511002125

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية دمشق للبناتعلمينور عماد صالح عبد631241512121146

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية خديجة للبناتعلميفاطمه جبار هاني راضي632241512080132

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية الفردوس للبناتعلميدعاء فاضل جاسم محمد633241512119084

الهندسة/جامعة القادسية644.4ثانوية المتميزاتعلميالرباب مؤيد عبد هللا علي634241512084003

الهندسة/جامعة القادسية644ثانوية مارب المختلطةعلميميثم سعيد ناهي راجح635241511159026

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية الحمزة للبنينعلميأحمد صالح مطشر حسين636241511010003

الهندسة/جامعة القادسية644ثانوية السرور للبناتعلميهبه جواد كاظم وناس637241512085071

الهندسة/جامعة القادسية644ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميزهراء مسلم خضير بري638241512127004

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية الديوانية للبنينعلميصادق شاكر زعباط عبد639241511028024

الهندسة/جامعة القادسية643.9ثانوية المتميزينعلميحيدر فاهم شعالن جبار640241511041015

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية الكوثر للبناتعلميفاطمه فاضل كاظم عبد641241512108108

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية العروبة للبناتعلميزينب كامل لهمود نهير642241512120093

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية السنية للبناتعلميسجى عبد الحسين غانم عبد643241512102079

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية الفردوس للبناتعلميريهام جاسم عايد ساجت644241512119111

الهندسة/جامعة القادسية643االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كاظم غالي وناس645241511001249

الهندسة/جامعة القادسية643اعدادية النضال للبنينعلميحسن مردان عبد الحسن كشيش646241511014016
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الهندسة/جامعة القادسية642.3ثانوية المتميزاتعلميزينب عبد الكريم مجيد مهدي647241512084026

الهندسة/جامعة القادسية642اعدادية صنعاء للبناتعلميغفران عبد هللا حمزه رحمن648241512096044

الهندسة/جامعة القادسية642اعدادية الطليعة للبناتعلميزينب حامد خضر شحل649241512118060

الهندسة/جامعة القادسية642اعدادية اسماء للبناتعلميبنين حيدر جواد ناصر650241512104011

الهندسة/جامعة القادسية642ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميشهد امير صالح مهدي651241512082050

الهندسة/جامعة القادسية642ثانوية التحرير للبناتعلميساره كامل عبد الرضا دالي652241512101044

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية دمشق للبناتعلميحوراء محمد عبد االمير شمخي653241512121031

الهندسة/جامعة القادسية641ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميحسن ميار حزام عوده654241511019012

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية النور للبناتعلميحوراء محمد حسان برهان655241512095011

الهندسة/جامعة القادسية640اعدادية سكينة للبناتعلميهاجر علي عبد العالي محمد656241512093109

الهندسة/جامعة القادسية640اعدادية العروبة للبناتعلميرسل عبد الحليم حاشوش سفاح657241512120058

الهندسة/جامعة القادسية640اعدادية الكوثر للبناتعلميتبارك صباح طعمه محي658241512108018

الهندسة/جامعة القادسية639اعدادية ميسلون للبناتعلميريمان رياض موسى غاوي659241512106035

الهندسة/جامعة القادسية639اعدادية دمشق للبناتعلميرنا محمد رشيد حميد660241512121055

الهندسة/جامعة القادسية639ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميحارث نبيل توفيق باقر661241511037009

الهندسة/جامعة القادسية638ثانوية الرواد للبنينعلميسجاد حسين عبد علي رهيف662241511020014

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية حلب للبناتعلميبنين مقداد فرحان كاظم663241512107010

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية الديوانية للبناتعلميحوراء عباس راضي جابر664241512103017

الهندسة/جامعة القادسية637.5ثانوية المتميزينعلميايمن ماجد حسين حسن665241511041009

الهندسة/جامعة القادسية637اعدادية ميسلون للبناتعلميهدى مسعد لفته كزار666241512106097

الهندسة/جامعة القادسية637اعدادية الخنساء للبناتعلميآيات ميثم حمد عبد هللا667241512114006

الهندسة/جامعة القادسية637اعدادية العروبة للبناتعلميزينب عبد الحمزه ياسر محمد668241512120088

العلوم/جامعة القادسية649اعدادية حلب للبناتعلميدعاء عماد جبر كاظم669241512107016

العلوم/جامعة القادسية630ثانوية المتميزاتعلميتبارك حسين كاظم علوان670241512084008

العلوم/جامعة القادسية625اعدادية سكينة للبناتعلميسجى حاكم غالي موسى671241512093066

العلوم/جامعة القادسية624اعدادية الخنساء للبناتعلميمنتهى كاظم جواد عبد هللا672241512114230

العلوم/جامعة القادسية624ثانوية الرباب للبناتعلميشيماء هاشم ياسر بازي673241512094067

العلوم/جامعة القادسية621اعدادية خديجة للبناتعلميفاطمه تركي بعيوي عبود674241512080131

العلوم/جامعة القادسية620ثانوية التحرير للبناتعلميزينب هادي لفته سلمان675241512101040

العلوم/جامعة القادسية619ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميفاطمه توفيق فليح حسن676241512082062

العلوم/جامعة القادسية615اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء رحيم مسلم جاسم677241512114062

العلوم/جامعة القادسية611ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميآيات حيدر كاظم حسين678241512081002

العلوم/جامعة القادسية607االعدادية المركزية للبنينعلميارشد علي راضي مخيف679241511001059

العلوم/جامعة القادسية606اعدادية العروبة للبناتعلمينور جميل عبد الرضا احتيور680241512120183
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العلوم/جامعة القادسية604اعدادية النضال للبنينعلميعيسى جعفر طالب عيسى681241511014052

العلوم/جامعة القادسية604اعدادية اسماء للبناتعلميفاطمه راهي كطفان شناوه682241512104072

العلوم/جامعة القادسية601اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء عباس حمزه دهيم683241512114067

العلوم/جامعة القادسية601اعدادية حلب للبناتعلميرواء عبد الكاظم موسى عبيد684241512107021

العلوم/جامعة القادسية600ثانوية النهضة للبنينعلمياحمد عبد الكاظم دايخ شهد685241511032003

العلوم/جامعة القادسية599اعدادية الشامية للبنينعلميصفاء حسين جبار ونان686241511015105

العلوم/جامعة القادسية597اعدادية الفردوس للبناتعلميالتفات صالح محمد سريح687241512119016

العلوم/جامعة القادسية596ثانوية ابي تراب للبنينعلميمهند هاني علي عبود688241511006123

العلوم/جامعة القادسية595االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد ثامر غالي جاسم689241511001028

العلوم/جامعة القادسية595اعدادية السنية للبناتعلميمهج رسول عزيز سلمان690241512102114

العلوم/جامعة القادسية594اعدادية سكينة للبناتعلميايمان حامد جندي غازي691241512093019

العلوم/جامعة القادسية591اعدادية الكوثر للبناتعلميساره نايف طعمه جميل692241512108076

العلوم/جامعة القادسية590اعدادية الزيتون للبنينعلميمهيمن مهند سعيد شاكر693241511036191

العلوم/جامعة القادسية590االعدادية المركزية للبنينعلمياسعد محمد لفته راهي694241511001063

العلوم/جامعة القادسية589اعدادية الصدرين للبنينعلميالسيد سالم السيد سالم695241511005021

العلوم/جامعة القادسية588اعدادية دمشق للبناتعلميمينا محمد حامد عبود696241512121136

العلوم/جامعة القادسية586اعدادية الحوراء للبناتعلميغفران رياض راضي جابر697241512123091

العلوم/جامعة القادسية585اعدادية قتيبة للبنينعلميزيد علي محمد ظاهر698241511003106

العلوم/جامعة القادسية583اعدادية الشعلة للبنينعلميمهدي خالد مهدي رحم699241511012090

العلوم/جامعة القادسية580اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد فؤاد كاظم حسين700241511010193

العلوم/جامعة القادسية579ثانوية التحرير للبناتعلميشفاء جواد كاظم مفتن701241512101048

العلوم/جامعة القادسية577اعدادية الحمزة للبنينعلمياحمد لفته علي ساجت702241511010022

العلوم/جامعة القادسية577ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميمنتظر مهدي شنشول مخيف703241511031031

العلوم/جامعة القادسية577اعدادية السجاد للبنينعلميمسلم محي عبد االمير حسين704241511027150

العلوم/جامعة القادسية576ثانوية الزهراء للبناتعلميامنه برهان طعيمه جابر705241512134005

العلوم/جامعة القادسية575اعدادية الثقلين للبنينعلميمصطفى كاظم سايب حسين706241511030057

العلوم/جامعة القادسية574اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي عزيز عباس جاسم707241511003177

العلوم/جامعة القادسية573اعدادية الجواهري للبنينعلميريسان حسين تومان سلطان708241511018028

العلوم/جامعة القادسية573ثانوية الرباب للبناتعلميرسل غانم حسين راهي709241512094023

العلوم/جامعة القادسية572اعدادية النور للبناتعلميديانا علي هدهود سالم710241512095013

العلوم/جامعة القادسية571ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميكوثر عامر صالح حسن711241512082067

العلوم/جامعة القادسية570ثانوية الرباب للبناتعلميغدير عبد الستار عبد الجبار ناصر712241512094072

العلوم/جامعة القادسية570ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميزينب توفيق يحيى شاكر713241512081029

العلوم/جامعة القادسية569اعدادية عفك للبنينعلميعلي محمد مطشر بلعوط714241511011089
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العلوم/جامعة القادسية569ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهعلميليلى عيدان عبد حسين715241512154005

العلوم/جامعة القادسية568اعدادية دمشق للبناتعلميزينب جاسم مطرود مهدي716241512121080

العلوم/جامعة القادسية567اعدادية الخنساء للبناتعلميافراح طالب حسين وناس717241512114020

العلوم/جامعة القادسية565ثانوية النهضة للبنينعلميحسنين هشام كريم عباس718241511032013

العلوم/جامعة القادسية564اعدادية سكينة للبناتعلمياسراء حسن فرج سوادي719241512093004

العلوم/جامعة القادسية564اعدادية الديوانية للبنينعلميعلي باسم محمد حسن720241511028029

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية الصدرين للبنينعلميحسين ياس خضير كاظم721241511005050

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية الزيتون للبنينعلميعلي حسين جبار باجي722241511036101

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية عفك للبنينعلميعيسى بدر الدين عليوي عبد هللا723241511011091

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية الزيتون للبنينعلميابراهيم قاسم محمد هاشم724241511036001

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية الدغارة للبناتعلميسرى عواد تايه كاظم725241512124077

العلوم/جامعة القادسية562اعدادية الكوثر للبناتعلميطيف محمد عبد الستار بعيوي726241512108091

العلوم/جامعة القادسية562اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميمروه كاظم صالح مهدي727241512122077

العلوم/جامعة القادسية561اعدادية الحوراء للبناتعلميزينب جواد كاظم جبر728241512123052

العلوم/جامعة القادسية560اعدادية العروبة للبناتعلميدعاء جندي محسن حمزه729241512120042

العلوم/جامعة القادسية559اعدادية السجاد للبنينعلميسجاد عباس جاسم محمد730241511027069

العلوم/جامعة القادسية558اعدادية التآخي للبنينعلميامير صباح حسين راضي731241511029025

العلوم/جامعة القادسية556ثانوية ابي تراب للبنينعلميعبد هللا ابراهيم عبد الجبار كاطع732241511006065

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية الدغارة للبناتعلمينورا راجي نعمه محي733241512124122

العلوم/جامعة القادسية556ثانوية النهضة للبنينعلميحيدر عامر دوحان جالب734241511032016

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية الزيتون للبنينعلميمحمد جميل جالب حسن735241511036145

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء فهد داود شعالن736241512118055

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية ميسلون للبناتعلميافراح حسين علي عطيه737241512106007

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية الطليعة للبناتعلميشهد جابر محمد حسن738241512118070

العلوم/جامعة القادسية555اعدادية قتيبة للبنينعلميمازن حسين علي محمد739241511003216

العلوم/جامعة القادسية555ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميحواء كاظم حنويت هدام740241512082016

العلوم/جامعة القادسية555ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلميعباس احمد علي نصيف741241511050005

العلوم/جامعة القادسية554االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ذو الفقار حسين جبر عبد742241511001225

العلوم/جامعة القادسية554اعدادية الكوثر للبناتعلميرواء جاسم جواد حسان743241512108046

العلوم/جامعة القادسية553ثانوية ابي تراب للبنينعلميكرار خالد محمود جاسم744241511006097

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية السنية للبناتعلميزينب عبد الحسين عويد جبار745241512102070

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية الفردوس للبناتعلميليلى وناس عبد سالم746241512119221

العلوم/جامعة القادسية553ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي عاطف عباس عبود747241511042047

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء عامر حاكم بدر748241512080067
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العلوم/جامعة القادسية552ثانوية الزهراء للبناتعلميحنان صالح سياب صويلح749241512134016

العلوم/جامعة القادسية551اعدادية الحوراء للبناتعلميضحى ناظم حسن حسين750241512123085

العلوم/جامعة القادسية551اعدادية البشير المسائية للبنينعلميامير عادل ابراهيم كاظم751241511207013

العلوم/جامعة القادسية550ثانوية ابي تراب للبنينعلميحيدر فالح خضير عبد علي752241511006039

العلوم/جامعة القادسية549ثانوية الصفوه للبناتعلميوديان لفته تايه عبد الحمزه753241512126034

العلوم/جامعة القادسية549ثانوية العفاف للبناتعلميعبير جاسم رحم عبد754241512130038

العلوم/جامعة القادسية549اعدادية خديجة للبناتعلميضحى رحيم عبد حميدي755241512080119

العلوم/جامعة القادسية549االعدادية المركزية للبنينعلميامير مهند حميد مبدر756241511001080

العلوم/جامعة القادسية549ثانوية السرور للبناتعلميزينه محمد صاحب طارش757241512085040

العلوم/جامعة القادسية549االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى صالح الدين محي طه758241511001351

العلوم/جامعة القادسية549اعدادية الدغارة للبنينعلميأمير جابر شاكر عبيس759241511008007

العلوم/جامعة القادسية548ثانوية الرباب للبناتعلميرؤى حاكم عظيم حسون760241512094022

العلوم/جامعة القادسية548اعدادية قتيبة للبنينعلميكرار حيدر سلمان نغيمش761241511003208

العلوم/جامعة القادسية548اعدادية خديجة للبناتعلميشهد مهدي جابر حمد762241512080115

العلوم/جامعة القادسية547ثانوية السرور للبناتعلميايمان اياد جهاد عبد الزهره763241512085009

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية ميسلون للبناتعلميرفاه ستار جبار عباس764241512106031

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميعلي مؤيد حاتم علي765241511210054

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية الطليعة للبناتعلميرفل قاسم حمزه سلمان766241512118036

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية625اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميإيمان مسلم عالوي حسون767241512122002

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية625اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد كريم عباس سلمان768241511003243

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية624اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء سعد سلمان عبد الحمزه769241512124055

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية621ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميزينب عبد الكريم مهدي عطيه770241512092033

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية620اعدادية الدغارة للبناتعلميحوراء سالم صكب كاظم771241512124030

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية618اعدادية خديجة للبناتعلميفرح صباح عبد الحسن شاطي772241512080144

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية617اعدادية الدغارة للبناتعلميبتول ناظم فاضل راضي773241512124017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية617اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي حسين جفات كروان774241511008084

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية614االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عبد الباري مدلول عبد الزهره775241511001109

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية614اعدادية حلب للبناتعلميايثار ارحيم مراد فارس776241512107006

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية610االعدادية المركزية للبنينعلميحسين حيدر حمزه راهي777241511001102

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية608ثانوية الرباب للبناتعلميبنين كريم حمزه عبد الجاسم778241512094014

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية605اعدادية سكينة للبناتعلمياثير رحيم حسين محمد779241512093001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية605اعدادية العروبة للبناتعلميرند هادي حسن جرد780241512120064

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية602ثانوية الصفوه للبناتعلميرنا صالح عليوي صلب781241512126007

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية598اعدادية العروبة للبناتعلميجنات معين عبد المنعم يوسف782241512120026
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية598اعدادية دمشق للبناتعلميرجاء لطيف صخيل رضيوي783241512121043

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية598ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميخيال علي خليبص عواد784241512082019

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية596اعدادية ميسلون للبناتعلميسهام علي جاهل صكبان785241512106062

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية595اعدادية خديجة للبناتعلميزينب رحيم عبد الحسين رجب786241512080084

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية595ثانوية الفارابي للبنينعلمياياد صباح هاشم شمران787241511042011

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية595اعدادية ميسلون للبناتعلميايه عبد الهادي محسن علي788241512106016

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية594اعدادية خديجة للبناتعلميمياسه محمد هاتف مال هللا789241512080168

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية589ثانوية ابي تراب للبنينعلميعلي خالد محسن مهدي790241511006075

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية588اعدادية سكينة للبناتعلميامنه علي محمد حسين791241512093015

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية587ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلميطيف جعفر دواس كافي792241512129012

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية587اعدادية الحمزة للبنينعلميرضا محمد عاجل بنيان793241511010087

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية584اعدادية الدغارة للبنينعلمياسامه عبد االمير شنابه علي794241511008028

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية583ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميفاطمه محمد جواد كاظم795241512092042

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية583اعدادية ابن النفيس للبنينعلميداود سلمان عباس محمد796241511002041

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية582اعدادية سكينة للبناتعلمينوال حزام بيوض فرج797241512093101

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية582اعدادية خديجة للبناتعلميهدى عبد الحسين عبد االمير عباس798241512080189

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية580ثانوية الرافدين للبنينعلميزياد طارق هادي حسن799241511034020

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية580اعدادية خديجة للبناتعلميوسام محسن فيصل ابراهيم800241512080197

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية579اعدادية خديجة للبناتعلميزينب حيدر عبد الساده عبد801241512080083

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية579اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء طالب نعمه محي802241512124057

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية578اعدادية خديجة للبناتعلميرشا محمد ثامر ناصر803241512080047

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية578اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميحسين علي رحيم عراك804241511204013

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية578اعدادية الزيتون للبنينعلميمحمد كريم عيسى حسين805241511036160

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية578اعدادية الخنساء للبناتعلميشمس فاضل عباس حسين806241512114169

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية578ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلمياحمد علي مايع شخير807241511021003

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية577اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميضحى حسين هادي جواد808241512122062

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية577ثانوية العفاف للبناتعلميلمياء شاكر مطلك عواد809241512130043

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية577اعدادية الدغارة للبناتعلميرسل جعفر ديوان راضي810241512124040

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية576اعدادية سكينة للبناتعلميايمان علي خضير عباس811241512093020

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية576ثانوية الرافدين للبنينعلميضرغام فواز شمخي جابر812241511034023

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية575اعدادية عفك للبنينعلميحيدر نعيم راهي حسين813241511011050

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية574اعدادية عفك للبنينعلمياثير حسن جعاز ثاني814241511011002

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية574اعدادية الدغارة للبناتعلميزينب نعيم خضير عباس815241512124073

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية573ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد ثائر ترف سلمان816241511032056
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية572اعدادية الفردوس للبناتعلمينوره قائد حسوني راضي817241512119253

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية572ثانوية التحرير للبناتعلميزهراء عبد الحسين عبد الساده مهدي818241512101027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية571ثانوية الرواد للبنينعلميعبد هللا صالح عبد الساده داور819241511020024

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية571اعدادية خديجة للبناتعلميضي قاسم حبيب ظاهر820241512080122

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية569اعدادية دمشق للبناتعلمينور الهدى فالح عليوي حسن821241512121143

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية568اعدادية ميسلون للبناتعلميرفل كاظم جبار وناس822241512106032

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية567ثانوية التحرير للبناتعلميهديل ادور خشان كريني823241512101080

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية567اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي عائد كريم عبد824241511010151

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية566االعدادية المركزية للبنينعلميحسن عدنان جبر طواش825241511001090

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية564االعدادية المركزية للبنينعلميامير بشير عبد الزهره خلف826241511001069

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية564االعدادية المركزية للبنينعلميحسنين عبد الحسن الحجي حبيب827241511001093

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية563اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميضرغام حاتم ليلو ابو كنين828241511204018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية563ثانوية الفارابي للبنينعلميمحمد الباقر ناظم محمد عبد829241511042060

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561اعدادية الحوراء للبناتعلميفاطمه كريم حسان فرحان830241512123095

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561االعدادية المركزية للبنينعلميحمزة شعالن نفنف كاظم831241511001124

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561االعدادية المركزية للبنينعلميعلي زعيم حسين فرهود832241511001229

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561اعدادية حلب للبناتعلميهاجر كريم عبد الرضا هاشم833241512107048

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560اعدادية عفك للبنينعلميحسن عبد الحسين نجم عبد834241511011027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560اعدادية العروبة للبناتعلميضحى احمد جواد راضي835241512120125

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية558اعدادية الهدى للبناتعلميمها احمد عبد الرزاق عطيه836241512115116

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية558اعدادية سكينة للبناتعلميناديه جبار سوادي ابو هوده837241512093098

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية557اعدادية دمشق للبناتعلميساره نشأت محمد لفته838241512121095

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية557اعدادية عفك للبنينعلميعلي فالح مخيف سهيل839241511011087

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية557اعدادية التآخي للبنينعلميعلي عبد االمير دغموث كحط840241511029103

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية556ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميازهار عبد العباس جواد كاظم841241512092002

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية556اعدادية الدغارة للبناتعلميهدى كريم حاتم عزيز842241512124128

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555اعدادية نفر للبنينعلميناجي عدنان خلف محمد843241511025027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء محمد مري عبيد844241512094044

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554اعدادية الجواهري للبنينعلميمصطفى سعد حبيب جواد845241511018072

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية553اعدادية الفردوس للبناتعلميرحاب هادي مرزوك ابيع846241512119092

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية552اعدادية السنية للبناتعلميزينب ستار جواد كاظم847241512102067

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية552اعدادية السجاد للبنينعلميحيدر عبد القاسم ياسين محمد848241511027054

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية551اعدادية خديجة للبناتعلميزينب علي مطشر جواد849241512080092

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم مدلول امانه عبد هللا850241511001022
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزهراء حسين حبيب حسن851241512122034

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية عفك للبنينعلميحسين شاكر كاظم كامل852241511011033

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية سكينة للبناتعلميصابرين جابر محمد منصور853241512093076

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية الزيتون للبنينعلميسلوان تويلي جبر حمزه854241511036075

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد فيصل شريف رسن855241511001168

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية فلسطين للبنينعلميمحمد عبد علي شنشول مخيف856241511013111

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية545.2ثانوية المتميزاتعلمياثمان ضياء عبد الستار شنين857241512084002

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية545اعدادية دمشق للبناتعلميرسل عادل احمد محمد858241512121045

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية الشامية للبنينعلميمسلم حمزه كاظم حمزه859241511015188

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء سعيد شناب شياع860241512106040

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543اعداديه الوهج للبنينعلميليث عبود جبر حسين861241511051070

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543ثانوية ابي تراب للبنينعلميجبرائيل عبد الكريم كاظم عباس862241511006021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542ثانوية التحرير للبناتعلميرقيه كريم حبيب روضان863241512101022

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542ثانوية المعارف األهلية للبناتعلمياسيل علي رهين عبد864241512082006

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد نوري مشحوت ناصر865241511003037

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر فاضل خضير بري866241511001375

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية الكرامة للبنينعلميمحمد خالد عبد هللا حسون867241511004066

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية السنية للبناتعلميرفيف عبد الرحيم موسى بدن868241512102047

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية541ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميساره احمد جراد نزال869241512081031

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الطليعة للبناتعلميساره سعد جابر سالم870241512118068

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميايمان زاهي عوده عبيس871241512160002

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية الفردوس للبناتعلميوجدان محي فاضل راضي872241512119263

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539ثانوية الزهراء للبناتعلميزينب احمد مجبل لفته873241512134027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538ثانوية التحرير للبناتعلميشهالء علي مسير علوان874241512101050

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية النور للبناتعلميرسل فاضل كاظم عبد نور875241512095017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538ثانوية الصفوه للبناتعلميكوثر حسن حفاز جوده876241512126020

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية السجاد للبنينعلميمصطفى حمدان كريم حسين877241511027151

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية نفر للبنينعلميحمزه فليح حسن حزوير878241511025006

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد باقر حسين حسن موسى879241511006101

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية الحمزة للبنينعلميعدنان راهي كطفان شناوة880241511010131

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية صنعاء للبناتعلميفاطمه حسن محمد خضر881241512096045

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلميفاطمه فائق جاسم محمد882241512129017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميمنتظر ابراهيم حسون حسن883241511204034

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين حمزه علي خشان884241512119049
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية العروبة للبناتعلميرسل كريم ناصر جاسم885241512120060

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلمياديان ماجد عبد الكاظم حمزه886241512129001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية عفك للبنينعلميعباس حسن مشكل شبرم887241511011069

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية ابن النفيس للبنينعلميسجاد ابراهيم محسن جاسم888241511002049

التقانات االحيائية/جامعة القادسية658ثانوية الشفاعة للبناتعلميحوراء راتب هادي عطيوي889241512131003

التقانات االحيائية/جامعة القادسية651اعدادية الكوثر للبناتعلميغفران نعيم ثامر حمزه890241512108102

التقانات االحيائية/جامعة القادسية646اعدادية فلسطين للبنينعلميضياء عالوي مطير كاطع891241511013067

التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.8ثانوية المتميزينعلميميثم يحيى فالح محمد892241511041053

التقانات االحيائية/جامعة القادسية633اعدادية الخنساء للبناتعلميساره فاضل عباس عبد893241512114153

التقانات االحيائية/جامعة القادسية632اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه هادي عيدان جهاد894241512114207

التقانات االحيائية/جامعة القادسية632اعدادية الخنساء للبناتعلمينبأ ظافر عبد االمير حسين895241512114236

التقانات االحيائية/جامعة القادسية628ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميشهد جمال جاسم محمد896241512082051

التقانات االحيائية/جامعة القادسية623اعدادية دمشق للبناتعلمياصيل علي عبد الواحد حسون897241512121002

التقانات االحيائية/جامعة القادسية623اعدادية الديوانية للبناتعلميدعاء جاسم كاظم محسن898241512103019

التقانات االحيائية/جامعة القادسية619اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي عبد الرضا عبيد بديوي899241511030040

التقانات االحيائية/جامعة القادسية617ثانوية الرباب للبناتعلميهدير كمال مالك هدوان900241512094098

التقانات االحيائية/جامعة القادسية617اعدادية الحوراء للبناتعلمياثار حسن مالك حسين901241512123001

التقانات االحيائية/جامعة القادسية615اعدادية دمشق للبناتعلميصفا عبد الكريم احمد عبود902241512121109

التقانات االحيائية/جامعة القادسية613ثانوية مارب المختلطةعلمينورس محمد نعيمه حسون903241512159008

التقانات االحيائية/جامعة القادسية609اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميوسن ابا ذر حمزه جاسم904241512122094

التقانات االحيائية/جامعة القادسية607اعدادية دمشق للبناتعلميحوراء ضياء حسين كاظم905241512121029

التقانات االحيائية/جامعة القادسية606اعدادية الطليعة للبناتعلميهديل كاظم جاسم علي906241512118101

التقانات االحيائية/جامعة القادسية603اعدادية دمشق للبناتعلميرسل عقيل عزيز حسن907241512121047

التقانات االحيائية/جامعة القادسية602اعدادية الكوثر للبناتعلمينور عبد االمير صالح مهدي908241512108130

التقانات االحيائية/جامعة القادسية600اعدادية دمشق للبناتعلميذكرى شاكر قائد جريود909241512121039

التقانات االحيائية/جامعة القادسية598ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميحسين علي محسن مهدي910241511037011

التقانات االحيائية/جامعة القادسية598اعدادية الزيتون للبنينعلميحسين علي علوان حميدي911241511036040

التقانات االحيائية/جامعة القادسية597اعدادية العروبة للبناتعلميمروه عادل مطلك شخير912241512120162

التقانات االحيائية/جامعة القادسية597اعدادية ميسلون للبناتعلميطيبه احمد كريم غافل913241512106070

التقانات االحيائية/جامعة القادسية596ثانوية التراث األهلية للبنينعلميسجاد احمد حسين كرم914241511043035

التقانات االحيائية/جامعة القادسية596اعدادية العروبة للبناتعلميفاتن عبد العزيز باقر حسون915241512120133

التقانات االحيائية/جامعة القادسية596اعدادية العروبة للبناتعلمينبأ محمد عاشور نعمه916241512120176

التقانات االحيائية/جامعة القادسية595اعدادية الكوثر للبناتعلميدعاء حازم ظاهر يوسف917241512108027

التقانات االحيائية/جامعة القادسية595اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء وسام عبد الرزاق مسلم918241512106045
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التقانات االحيائية/جامعة القادسية594اعدادية العروبة للبناتعلميميس حامد منديل محمد919241512120174

التقانات االحيائية/جامعة القادسية594اعدادية الكوثر للبناتعلميسرى حسين بخيت جاسم920241512108081

التقانات االحيائية/جامعة القادسية593االعدادية المركزية للبنينعلميجواد كاظم مهدي كايم921241511001087

التقانات االحيائية/جامعة القادسية593اعدادية الكوثر للبناتعلميرسل عالء جعفر مهدي922241512108041

التقانات االحيائية/جامعة القادسية593اعدادية دمشق للبناتعلميسما علي جبار فهد923241512121102

التقانات االحيائية/جامعة القادسية593اعدادية الخنساء للبناتعلميسارة علي سلمان ناصر924241512114152

التقانات االحيائية/جامعة القادسية592اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء احمد جبار كاظم925241512119061

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591اعدادية عفك للبنينعلميعلي حمود عذاب جياد926241511011079

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591اعدادية دمشق للبناتعلميسما علي حسين علوان927241512121103

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عبد المحسن فهد مسير928241511001356

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589اعدادية فلسطين للبنينعلميمرتضى رياض كاظم علي929241511013118

التقانات االحيائية/جامعة القادسية588اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه اياد كاظم عبيدي930241512119206

التقانات االحيائية/جامعة القادسية587اعدادية دمشق للبناتعلميفاطمه فارس جواد محسن931241512121125

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586ثانوية الرحمن األهلية للبناتعلميشمس احمد حسن عبد الزهره932241512090008

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586اعدادية سكينة للبناتعلميفاطمه حيدر علي محمود933241512093082

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميمريم علي كزار ساجت934241512082072

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586الخارجياتعلميفاطمه رعد نعمه كريم935241512401009

التقانات االحيائية/جامعة القادسية585اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء مدلول عبد علي ياسين936241512124063

التقانات االحيائية/جامعة القادسية585اعدادية الشامية للبنينعلميكرار ميثم هاشم ياسر937241511015163

التقانات االحيائية/جامعة القادسية583اعدادية الشامية للبنينعلميصادق فارس داخل عناد938241511015103

التقانات االحيائية/جامعة القادسية583اعدادية سكينة للبناتعلميمريم محمد علي محمود939241512093092

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء داخل حساني نوني940241512093054

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية الكوثر للبناتعلميشهد احمد بخيت جاسم941241512108084

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580ثانوية بلقيس للبناتعلميمكارم حسن كريم عبد هللا942241512110042

التقانات االحيائية/جامعة القادسية579اعدادية الصدرين للبنينعلميسجاد رحمن بويهه ملغيط943241511005062

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية الديوانية للبناتعلميشيرين مصطفى كامل صليل944241512103058

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578ثانوية الصالحية للبنينعلميصادق مطر هاشم حميدي945241511022025

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578ثانوية التحرير للبناتعلميهديل ريكان عيدان عفلوك946241512101081

القانون/جامعة القادسية598اعدادية النضال للبنينعلميحسين محمد حسين حربي947241511014020

القانون/جامعة القادسية596اعدادية الديوانية للبنينعلميحيدر محيسن تالي شلج948241511028015

القانون/جامعة القادسية582اعدادية سومر للبنينعلمينور نجم عبد ذياب949241511009132

القانون/جامعة القادسية573اعدادية الشامية للبنينعلميمضر عراق علي عبد الكريم950241511015199

القانون/جامعة القادسية572االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى مشتاق صاحب عبد الحمزه951241511001363

القانون/جامعة القادسية571ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد مثنى محمد حسين عبدعلي952241511032065
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القانون/جامعة القادسية569اعدادية دمشق للبناتعلميرقيه ثامر علي مهدي953241512121053

القانون/جامعة القادسية560اعدادية البشير المسائية للبنينعلميعلي جابر عباس جابر954241511207043

القانون/جامعة القادسية560اعدادية قتيبة للبنينعلميكاظم محمد عبد الرضا ذياب955241511003205

القانون/جامعة القادسية557اعدادية غماس للبنينعلمياحمد عماد كريم جبار956241511016027

القانون/جامعة القادسية550اعدادية اسماء للبناتعلميشرين رعد عبد العالي عبد الحمزه957241512104061

القانون/جامعة القادسية598ثانوية االمراء االهلية للبنينادبيامير حامد هادي حسن958241521055003

القانون/جامعة القادسية597اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين جليل محمد صيهود959241522119022

القانون/جامعة القادسية590اعدادية الحمزة للبنينادبياحمد جواد ثامر ناصر960241521010005

القانون/جامعة القادسية582اعدادية الشامية للبنينادبيحسين علي عبد الكاظم جواد961241521015047

القانون/جامعة القادسية582اعدادية الدغارة للبناتادبيبان حسن عباس محمد962241522124004

القانون/جامعة القادسية577اعدادية الديوانية للبناتادبيافياء كاظم محبوب حسين963241522103006

القانون/جامعة القادسية576ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيعلي  سالم كاظم سلمان964241521202067

القانون/جامعة القادسية576اعدادية العروبة للبناتادبيروعه حمزه مزهر طاهر965241522120013

القانون/جامعة القادسية565اعدادية خديجة للبناتادبيانغام جليل حسوني ياسين966241522080005

القانون/جامعة القادسية564اعدادية الكوثر للبناتادبينهى امر طارق طارش967241522108058

القانون/جامعة القادسية564اعدادية الزيتون للبنينادبيتبارك ضياء سعيد شاكر968241521036022

القانون/جامعة القادسية557ثانوية الكندي للبنينادبيكرار اعالن بدر صالح969241521040064

القانون/جامعة القادسية557ثانوية الرباب للبناتادبيرسل ياسر هميم طاهر970241522094012

القانون/جامعة القادسية556اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء عبد االمير جبار حمزه971241522093016

القانون/جامعة القادسية555اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيرباب عادل حسن حميدي972241522122013

القانون/جامعة القادسية554ثانوية التحرير للبناتادبيحوراء محمد عمران امين973241522101003

القانون/جامعة القادسية554اعدادية دمشق للبناتادبيانوار حسن كاظم هندي974241522121005

القانون/جامعة القادسية554ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيرسول عوده فهد محمد975241521019018

القانون/جامعة القادسية554ثانوية الرباب للبناتادبيزينب علي حسان مجلي976241522094022

القانون/جامعة القادسية553اعدادية السنية للبناتادبيحنين منصور مطر علي977241522102016

القانون/جامعة القادسية551اعدادية ميسلون للبناتادبيغسق واثق صالح جبار978241522106046

القانون/جامعة القادسية549ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيمحمود كريم تايه دخيل979241521031023

القانون/جامعة القادسية548اعدادية زنوبيا للبناتادبيامنه وليد عباس ضيدان980241522100008

القانون/جامعة القادسية547اعدادية الفردوس للبناتادبيرؤى عقيل هادي عطيه981241522119040

القانون/جامعة القادسية546اعدادية الديوانية للبناتادبيدعاء عبد الكاظم حسب هداد982241522103019

القانون/جامعة القادسية546اعدادية السنية للبناتادبيرقيه سلطان كريم حسين983241522102026

القانون/جامعة القادسية545ثانوية الرباب للبناتادبيغفران جاسم رباط عوده984241522094032

القانون/جامعة القادسية544اعدادية الطليعة للبناتادبينور علي عبيد هالل985241522118047

القانون/جامعة القادسية544اعدادية النور للبناتادبيانوار كاظم سعود جوده986241522095007
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القانون/جامعة القادسية544اعدادية الحوراء للبناتادبياسراء فاضل جاسم شناوه987241522123002

القانون/جامعة القادسية542اعدادية نفر للبنينادبيعادل عبد الحسين كريم صالح988241521025018

القانون/جامعة القادسية541اعدادية الزيتون للبنينادبيسجاد محمد عبود عباس989241521036061

القانون/جامعة القادسية541اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي سمير عبد الكاظم ابراهيم990241521003035

القانون/جامعة القادسية537اعدادية الشامية للبنينادبيعلي حسن جالب هيجل991241521015099

القانون/جامعة القادسية536اعدادية الكوثر للبناتادبيرمله وليد عبد كاطع992241522108020

القانون/جامعة القادسية536اعدادية الديوانية للبناتادبيانوار تركي وحيد محمد علي993241522103008

القانون/جامعة القادسية536اعدادية الجواهري للبنينادبيحيدر محمد عبد مهدي994241521018012

القانون/جامعة القادسية534اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء علي طاهر محمود995241522119058

القانون/جامعة القادسية533ثانوية الشافعية للبناتادبيبثينه حميد كاظم حسين996241522111008

القانون/جامعة القادسية532اعدادية الديوانية للبناتادبيدعاء علي كاطع حسين997241522103021

القانون/جامعة القادسية532اعدادية ابن النفيس للبنينادبيقاسم حسين جبار عبيد998241521002058

القانون/جامعة القادسية532اعدادية الحمزة للبنينادبيحيدر علي حسوني سلمان999241521010022

القانون/جامعة القادسية532اعدادية الجواهري للبنينادبيامير سلمان عبيس سلمان1000241521018004

القانون/جامعة القادسية532ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي مجيد نعمه جابر1001241521019035

القانون/جامعة القادسية531ثانوية الرباب للبناتادبيبنين كريم عبد االمير شمخي1002241522094005

القانون/جامعة القادسية531اعدادية زنوبيا للبناتادبيعذراء غانم محمد عبد1003241522100049

القانون/جامعة القادسية530اعدادية العروبة للبناتادبيايه حيدر عبد الزهره جعفر1004241522120002

القانون/جامعة القادسية529اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب ستار جبار كاظم1005241522124024

القانون/جامعة القادسية525اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين جواد كاظم عواد1006241522106010

القانون/جامعة القادسية525اعدادية الحوراء للبناتادبينور مهدي حسن راضي1007241522123069

القانون/جامعة القادسية524ثانوية غزة للبناتادبيمهى يونس محمد خضير1008241522097041

القانون/جامعة القادسية524اعدادية عفك للبنينادبيعلي راضي حلواص مهوس1009241521011018

القانون/جامعة القادسية523اعدادية الحمزة للبنينادبيكرار عادل عبد الحسن غظيه1010241521010056

القانون/جامعة القادسية523اعدادية قتيبة للبنينادبيعباس حبيب حميد علوان1011241521003028

القانون/جامعة القادسية523اعدادية الزيتون للبنينادبياحمد نصيف جاسم شرهان1012241521036009

القانون/جامعة القادسية523اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر عباس جبار حمادي1013241522119096

القانون/جامعة القادسية521اعدادية الشامية للبنينادبيمحمد شخير مهوس مزهر1014241521015146

القانون/جامعة القادسية521اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء صالح صاحب حمزه1015241522108025

القانون/جامعة القادسية521اعدادية الشامية للبنينادبيمصطفى حاتم علي خضير1016241521015157

القانون/جامعة القادسية520اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمه عماد مهدي صالح1017241522106049

القانون/جامعة القادسية520اعدادية الزيتون للبنينادبيذو الفقار مهدي حمادي هاشم1018241521036046

القانون/جامعة القادسية518ثانوية الرباب للبناتادبيرسل موسى مهدي حسون1019241522094011

القانون/جامعة القادسية518اعدادية حلب للبناتادبيهاجر كاظم صباح كشيش1020241522107030
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القانون/جامعة القادسية517اعدادية دمشق للبناتادبيشمس قاسم هاشم عمران1021241522121023

القانون/جامعة القادسية517اعدادية سكينة للبناتادبيزينب خضر عبيس حميدي1022241522093018

القانون/جامعة القادسية516ثانوية الفارابي للبنينادبيمسلم محسن راضي حسن1023241521042031

القانون/جامعة القادسية516اعدادية الصدرين للبنينادبيمهدي صالح مهدي طعمه1024241521005104

القانون/جامعة القادسية516اعداديه الوهج للبنينادبيمحمد منهل ناموس جار هللا1025241521051046

القانون/جامعة القادسية515اعدادية الطليعة للبناتادبيطيبه فالح قاسم محمد1026241522118033

القانون/جامعة القادسية515ثانوية التحرير للبناتادبيساره نور عماش عيدان1027241522101006

القانون/جامعة القادسية515ثانوية الرواد للبنينادبيكرار ناظم عبود غشام1028241521020013

القانون/جامعة القادسية514اعدادية الجواهري للبنينادبييحيى وليد جبار علي1029241521018047

القانون/جامعة القادسية513ثانوية المهاجرين للبنينادبياحمد لفته كطافه حسين1030241521033003

القانون/جامعة القادسية512اعدادية الحمزة للبنينادبيحسين علي طالب عبود1031241521010078

القانون/جامعة القادسية512ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبياحمد علي رباط عوده1032241521007004

القانون/جامعة القادسية512اعدادية الفردوس للبناتادبيهند حسن عبيس سهيل1033241522119120

القانون/جامعة القادسية511اعدادية حلب للبناتادبيرسل رياض علي عبود1034241522107006

القانون/جامعة القادسية511اعدادية السنية للبناتادبينوره فرحان محي عباس1035241522102062

القانون/جامعة القادسية511اعدادية الحمزة للبنينادبييونس عبد الواحد عبادي عبدان1036241521010077

القانون/جامعة القادسية511ثانوية السنية المسائية للبنينادبيمصطفى حمد فهد عوده1037241521211070

القانون/جامعة القادسية510اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء عباس فخري عبد الحسين1038241522123039

القانون/جامعة القادسية510ثانوية الرسول للبنينادبيامير حمزه عبد االمير عبد محمد1039241521035011

القانون/جامعة القادسية510الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء كريم عبد عون فرحان1040241522112021

القانون/جامعة القادسية510اعدادية خديجة للبناتادبينور الهدى علي حسين راشد1041241522080041

القانون/جامعة القادسية510اعدادية ميسلون للبناتادبينور احمد ناجي مهدي1042241522106061

القانون/جامعة القادسية510اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء كاظم جاري عباس1043241522104022

القانون/جامعة القادسية509للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيزهراء علي حسين عبد الساده1044241522098010

القانون/جامعة القادسية509اعدادية النور للبناتادبيورود جواد كاظم هيلس1045241522095074

القانون/جامعة القادسية509اعدادية سيد االنام للبنينادبياعتماد مطرود عناد منذور1046241521039004

القانون/جامعة القادسية508اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيسرى سعد محمد عبد1047241522122032

القانون/جامعة القادسية508اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد زيدان حاكم مجذاب1048241521039002

القانون/جامعة القادسية508اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء احمد صالل راهي1049241522103031

القانون/جامعة القادسية508االعدادية المركزية للبنينادبيحسن غازي عيسى حسن1050241521001012

القانون/جامعة القادسية507اعدادية الديوانية للبنينادبيهاني كريم برهان داوي1051241521028022

القانون/جامعة القادسية507اعدادية ابن النفيس للبنينادبيسجاد ساجت محمد سرحان1052241521002039

القانون/جامعة القادسية506ثانوية الكندي للبنينادبيحسين علي سلبوح مهدي1053241521040032

القانون/جامعة القادسية506ثانوية مارب المختلطةادبينمير كاظم سويد محمد1054241521159023
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القانون/جامعة القادسية506اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء منديل مطرود سلمان1055241522103035

القانون/جامعة القادسية506االعدادية المركزية للبنينادبيعلي محمد حمود طوفان1056241521001034

القانون/جامعة القادسية506اعدادية النور للبناتادبيعبير علي عبد هللا عبد الزهره1057241522095047

القانون/جامعة القادسية505ثانوية عين شمس المختلطهادبيكرار حسين عبيس بردان1058241521155018

القانون/جامعة القادسية504اعدادية العروبة للبناتادبيحنين جساب ملتات رياح1059241522120004

القانون/جامعة القادسية504اعدادية ميسلون للبناتادبينور عادل كريم محمد1060241522106064

القانون/جامعة القادسية504اعدادية السنية للبناتادبيوالء رحمان جبر حسون1061241522102067

القانون/جامعة القادسية504اعدادية دمشق للبناتادبيساره علي صادق عبد الصاحب1062241522121020

القانون/جامعة القادسية503اعدادية ميسلون للبناتادبيرقيه جمعه فرحان سلمان1063241522106026

القانون/جامعة القادسية503ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيسجاد علي كونه كاظم1064241521021025

القانون/جامعة القادسية502اعدادية الطليعة للبناتادبيعلياء علي ناصر عبد الحسين1065241522118034

القانون/جامعة القادسية502اعداديه الوهج للبنينادبيحيدر جوده شعبان فهد1066241521051015

القانون/جامعة القادسية502ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحمزه محمد نعيم حموز1067241521021023

القانون/جامعة القادسية502اعدادية الحوراء للبناتادبياالء حكيم هاتف جاسم1068241522123005

القانون/جامعة القادسية501اعدادية زنوبيا للبناتادبيحنين رشيد صكب علوان1069241522100023

القانون/جامعة القادسية501اعدادية ميسلون للبناتادبيزينه عبد الكريم شمخي حسن1070241522106034

التمريض/جامعة القادسية668ثانوية العفاف للبناتعلميزينب كريم محسن كاظم1071241512130029

التمريض/جامعة القادسية666اعدادية الفردوس للبناتعلميساره مهدي جاسم محمد1072241512119161

التمريض/جامعة القادسية665اعدادية قتيبة للبنينعلميصفاء هالل وذاح علوان1073241511003129

التمريض/جامعة القادسية663اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء عماد بدري حواس1074241512118054

التمريض/جامعة القادسية663اعدادية يافا للبناتعلميزينب علي شهيد كاطع1075241512117134

التمريض/جامعة القادسية663اعدادية الدغارة للبناتعلميزينب فاضل هاتف علي1076241512124067

التمريض/جامعة القادسية660اعدادية الدغارة للبناتعلميسجى هاشم عبد االمير ناصر1077241512124076

التمريض/جامعة القادسية659اعدادية الصدرين للبنينعلميحيدر ديوان عبد مشعب ديوان1078241511005052

التمريض/جامعة القادسية659ثانوية الفاضلية المختلطةعلميتحسين مكي اليج حسين1079241511151007

التمريض/جامعة القادسية658اعدادية يافا للبناتعلميسجى نوري فاهم زغير1080241512117147

التمريض/جامعة القادسية657اعدادية الطليعة للبناتعلميغنية حمد احمد محمد1081241512118081

التمريض/جامعة القادسية657اعدادية العروبة للبناتعلميجمانه احمد حسين راشد1082241512120025

التمريض/جامعة القادسية652اعدادية السنية للبناتعلميزهراء عواد مطلك عطيه1083241512102058

التمريض/جامعة القادسية651اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميايمان عادل نجم عزيز1084241512122008

التمريض/جامعة القادسية650اعدادية الحوراء للبناتعلمينورس علي نعمه عوده1085241512123121

التمريض/جامعة القادسية649ثانوية التحرير للبناتعلميزهراء عالوي منديل كاظم1086241512101028

التمريض/جامعة القادسية648اعدادية خديجة للبناتعلميمنى هاشم شاكر حمود1087241512080165

التمريض/جامعة القادسية646ثانوية الفاضلية المختلطةعلميساره ناهي جواد كاظم1088241512151009
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التمريض/جامعة القادسية645اعدادية العروبة للبناتعلميفرح كاظم جواد كاظم1089241512120151

التمريض/جامعة القادسية644اعدادية السنية للبناتعلميزينب علي حمزه عبود1090241512102071

التمريض/جامعة القادسية644ثانوية التحرير للبناتعلميمريم جليل حسن مسير1091241512101066

التمريض/جامعة القادسية642اعدادية حلب للبناتعلمياسراء علي مراد حلواص1092241512107002

التمريض/جامعة القادسية642ثانوية بلقيس للبناتعلميدعاء حامد جابر عبيس1093241512110017

التمريض/جامعة القادسية642ثانوية الفاضلية المختلطةعلميوالء بطي كريم عكله1094241512151018

التمريض/جامعة القادسية642ثانوية الرباب للبناتعلميفرح علي كريم كاظم1095241512094078

التمريض/جامعة القادسية641اعدادية الحوراء للبناتعلميبنين سعد حسون عبد هللا1096241512123018

التمريض/جامعة القادسية640اعدادية النور للبناتعلميعلياء احمد عبد الكريم متليك1097241512095037

التمريض/جامعة القادسية640اعدادية الفردوس للبناتعلميازهار محمد عبد كمر1098241512119005

التمريض/جامعة القادسية638ثانوية التحرير للبناتعلمياقبال موسى عبد الحسين ياسين1099241512101005

التمريض/جامعة القادسية638اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميسجى نجم عبد كشاش1100241512122055

التمريض/جامعة القادسية637اعدادية زنوبيا للبناتعلميوئام فالح صكب علوان1101241512100062

التمريض/جامعة القادسية635اعدادية زنوبيا للبناتعلميوعد علي صوجر مطلب1102241512100065

التمريض/جامعة القادسية634اعدادية حلب للبناتعلمياسيل نعيم عبد الحسين حسين1103241512107004

التمريض/جامعة القادسية633اعدادية العروبة للبناتعلميبنين محمد عبد علي جبار1104241512120017

التمريض/جامعة القادسية633اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء مقداد جابر طرخان1105241512108058

التمريض/جامعة القادسية633اعدادية حلب للبناتعلمياالء وهد عبيد جابر1106241512107005

التمريض/جامعة القادسية633اعدادية حلب للبناتعلميزينب علي مراد حلواص1107241512107026

التمريض/جامعة القادسية632اعدادية زنوبيا للبناتعلميمنتهى شاكر جواد كاظم1108241512100053

التمريض/جامعة القادسية631اعدادية الدغارة للبناتعلميرقيه صالح جابر عباس1109241512124047

التمريض/جامعة القادسية631اعدادية خديجة للبناتعلميتغريد عدنان هادي فاضل1110241512080026

التمريض/جامعة القادسية630اعدادية النور للبناتعلميفاطمه جواد كاظم حسن1111241512095040

التمريض/جامعة القادسية630اعدادية الحوراء للبناتعلميطيبه عماد رزاق شنان1112241512123086

التمريض/جامعة القادسية630اعدادية الحوراء للبناتعلميبسمان عبد الزهره عاني شروم1113241512123016

التمريض/جامعة القادسية629اعدادية خديجة للبناتعلميفاطمه رعد عبد الحسين مرتضى1114241512080135

التمريض/جامعة القادسية628اعدادية العروبة للبناتعلميرسل رحيم مظلوم جاسم1115241512120057

الطب البيطري/جامعة القادسية628اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد نزار هادي راضي1116241511003036

الطب البيطري/جامعة القادسية558اعدادية قتيبة للبنينعلميعباس هالل عبد الكاظم عوفي1117241511003137

الطب البيطري/جامعة القادسية554اعدادية التآخي للبنينعلميفارس غضبان صخيل جاسم1118241511029118

الطب البيطري/جامعة القادسية551اعدادية الخنساء للبناتعلميفرقان فالح مهدي حسين1119241512114209

الطب البيطري/جامعة القادسية538اعدادية فلسطين للبنينعلميمصطفى سعد محسن حسين1120241511013123

الطب البيطري/جامعة القادسية533اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء عبد الهادي نعمه عمران1121241512114118

الطب البيطري/جامعة القادسية533ثانوية الشافعية للبناتعلميزهراء حاتم عبد العظيم حمود1122241512111021
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الطب البيطري/جامعة القادسية530اعدادية العروبة للبناتعلميسرور عالء ثامر كريم1123241512120102

الطب البيطري/جامعة القادسية530اعدادية خديجة للبناتعلميبان علي حسن شناوه1124241512080016

الطب البيطري/جامعة القادسية528االعدادية المركزية للبنينعلميعالء رافد محمد علي كاظم1125241511001210

الطب البيطري/جامعة القادسية526اعدادية فلسطين للبنينعلمياحمد باقر كامل سلطان1126241511013004

الطب البيطري/جامعة القادسية526اعدادية خديجة للبناتعلميبيان عادل محمد جبر1127241512080023

الطب البيطري/جامعة القادسية526اعدادية يافا للبناتعلميزهراء عبد العالي عباس لفته1128241512117112

الطب البيطري/جامعة القادسية526ثانوية الصالحية للبنينعلميرغد محمد شاكر حسين1129241512022003

الطب البيطري/جامعة القادسية526اعدادية دمشق للبناتعلميرؤى محمد حامد عبود1130241512121041

الطب البيطري/جامعة القادسية525اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء رعد فاضل عبد الحسين1131241512124054

الطب البيطري/جامعة القادسية525ثانوية السرور للبناتعلميشموع قاسم عبد الحسين جبار1132241512085045

الطب البيطري/جامعة القادسية524ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميمرتجى مازن زامل محمد1133241511037038

الطب البيطري/جامعة القادسية524اعدادية النور للبناتعلميلقاء علي مطرود مشكور1134241512095044

الطب البيطري/جامعة القادسية522االعدادية المركزية للبنينعلميعباس علوان عنجير حمود1135241511001195

الطب البيطري/جامعة القادسية522ثانوية العفاف للبناتعلميزينب رياض حسين شعالن1136241512130026

الطب البيطري/جامعة القادسية521ثانوية السرور للبناتعلميوالء حسين عجيل صياح1137241512085077

الطب البيطري/جامعة القادسية520اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين حميد عبد الكاظم مطلك1138241511017048

الطب البيطري/جامعة القادسية520اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد عبد الشهيد باقر كاظم1139241511036011

الطب البيطري/جامعة القادسية520اعدادية يافا للبناتعلميليلى كاظم عبد هللا علوان1140241512117201

الطب البيطري/جامعة القادسية519ثانوية الرواد للبنينعلمياسعد عبد الجاسم حمزه محمد1141241511020005

الطب البيطري/جامعة القادسية519اعدادية النور للبناتعلميحنين نعيم حسن كاظم1142241512095010

الطب البيطري/جامعة القادسية516اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي فاضل عباس عبد1143241511003180

الطب البيطري/جامعة القادسية516ثانوية الزهراء للبناتعلمينور احمد طالب علوان1144241512134052

الطب البيطري/جامعة القادسية516اعدادية خديجة للبناتعلميسمر خضير غافل محمد1145241512080112

الطب البيطري/جامعة القادسية515اعدادية يافا للبناتعلميزينب حيدر ابو الهيل عبادي1146241512117126

الطب البيطري/جامعة القادسية515اعدادية فلسطين للبنينعلميعمار عزيز عمران جاسم1147241511013092

الطب البيطري/جامعة القادسية515اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء كريم بدر مهدي1148241512093056

الطب البيطري/جامعة القادسية515اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء عدنان عبد شالل1149241512114016

الطب البيطري/جامعة القادسية515اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء ناصر كاظم عبد1150241512119137

الطب البيطري/جامعة القادسية514اعداديه الوهج للبنينعلميبهاء كزار عناد بعيوي1151241511051016

الطب البيطري/جامعة القادسية514اعدادية دمشق للبناتعلميرفد هاني عباس محمد1152241512121052

الطب البيطري/جامعة القادسية514اعدادية الشامية للبنينعلميمهند ماجد عباس حسين1153241511015206

الطب البيطري/جامعة القادسية513اعدادية الكوثر للبناتعلميود محمد جاسم محسن1154241512108138

الطب البيطري/جامعة القادسية511اعدادية قتيبة للبنينعلميرسول علي عبد رحيم1155241511003101

الطب البيطري/جامعة القادسية511اعدادية الكوثر للبناتعلميفاطمه عبد الخالق عبد الجليل نعمه1156241512108106
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الطب البيطري/جامعة القادسية511اعدادية الخنساء للبناتعلمينوره فالح درب سلومي1157241512114260

الطب البيطري/جامعة القادسية510ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميتبارك مهند علي ناصر1158241512092009

الطب البيطري/جامعة القادسية510اعدادية الديوانية للبناتعلميمكارم مصطفى كامل صليل1159241512103076

الطب البيطري/جامعة القادسية509اعدادية النور للبناتعلميمريم علي حسين كاظم1160241512095047

الطب البيطري/جامعة القادسية509اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد جابر راضي غضب1161241511012006

الطب البيطري/جامعة القادسية508ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميبشرى صافي سرحان محمد1162241512160004

الطب البيطري/جامعة القادسية507الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى علميسجاد جالوي شالي عاجل1163241511026015

الطب البيطري/جامعة القادسية507اعدادية العروبة للبناتعلميرانيا عباس جميل عبد االمير1164241512120052

الطب البيطري/جامعة القادسية506اعدادية خديجة للبناتعلميانوار سرحان عبد جبر1165241512080011

الطب البيطري/جامعة القادسية506ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميدعاء عماد كاظم هادي1166241512081019

الطب البيطري/جامعة القادسية506اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزينب نجاح يوسف محمد1167241512122043

الطب البيطري/جامعة القادسية505اعدادية الهدى للبناتعلميزينب ماجد عبيد ناصر1168241512115069

الطب البيطري/جامعة القادسية505ثانوية الرافدين للبنينعلميحسام حسن حسين جاسم1169241511034015

الطب البيطري/جامعة القادسية504اعدادية الكرامة للبنينعلميمحمد قاسم علي عباس1170241511004070

الطب البيطري/جامعة القادسية504اعدادية السنية للبناتعلميضمياء رحمان جبر حسون1171241512102090

الطب البيطري/جامعة القادسية503اعدادية فلسطين للبنينعلمياياد محمد ناصر عبيس1172241511013029

الطب البيطري/جامعة القادسية503اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء قاسم محمد عريان1173241512104038

الطب البيطري/جامعة القادسية502اعدادية خديجة للبناتعلميزينب رشيد راجح مسير1174241512080086

الطب البيطري/جامعة القادسية502اعدادية الشامية للبنينعلميعمار حسين شهيد حسين1175241511015146

الطب البيطري/جامعة القادسية502اعدادية الهدى للبناتعلميشروق سالم مراد كاظم1176241512115077

الطب البيطري/جامعة القادسية502اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميغصون محمد شاكر جوده1177241512122067

الطب البيطري/جامعة القادسية501اعدادية خديجة للبناتعلميناديه علي كاظم تايه1178241512080171

الطب البيطري/جامعة القادسية500اعدادية ميسلون للبناتعلميسجى عبد االمير حمزه مخيف1179241512106059

الطب البيطري/جامعة القادسية500ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميمحمد فالح عبد االمير صالح1180241511031023

الزراعة/جامعة القادسية525اعدادية الهدى للبناتعلميكوثر ماضي عاصي حيوان1181241512115103

الزراعة/جامعة القادسية522ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميهاشم سالم حسن محمد1182241511021047

الزراعة/جامعة القادسية522ثانوية الرسول للبنينعلميمرتضى سعيد مزعل لفته1183241511035055

الزراعة/جامعة القادسية517ثانوية غماس المسائية للبنينعلميباقر سعيد عبد الرحيم صدام1184241511201003

الزراعة/جامعة القادسية509اعدادية الدغارة للبناتعلميميسم عبد هللا فنجان فارس1185241512124114

الزراعة/جامعة القادسية498ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميمهدي صالح فضيل توبه1186241511019050

الزراعة/جامعة القادسية498اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء عقيل عادل جاسم1187241512124060

الزراعة/جامعة القادسية498اعدادية الكوثر للبناتعلمياسراء وسام جواد كاظم1188241512108002

الزراعة/جامعة القادسية498االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد رياض هاشم جدوع1189241511001037

الزراعة/جامعة القادسية497اعدادية النور للبناتعلميوالء سالم كاظم عيدان1190241512095065
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الزراعة/جامعة القادسية497اعدادية الديوانية للبناتعلميرباب هادي نعمة عفات1191241512103027

الزراعة/جامعة القادسية496اعدادية سكينة للبناتعلميهاجر خالد كامل فليح1192241512093107

الزراعة/جامعة القادسية496ثانوية السرور للبناتعلميحياة كاظم راضي عبيس1193241512085016

الزراعة/جامعة القادسية496اعدادية سومر للبنينعلميليث قاسم علي عباس1194241511009102

الزراعة/جامعة القادسية495اعدادية خديجة للبناتعلميساره حيدر علي جبر1195241512080101

الزراعة/جامعة القادسية495اعدادية السجاد للبنينعلمياسعد ماجد مهدي صالح1196241511027011

الزراعة/جامعة القادسية494ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميزينب عبد الهادي عزيز شاكر1197241512082038

الزراعة/جامعة القادسية494اعدادية الفردوس للبناتعلميدعاء سعيد فضل ونان1198241512119079

الزراعة/جامعة القادسية494اعدادية ميسلون للبناتعلميلمياء محمود كاظم سلمان1199241512106078

الزراعة/جامعة القادسية494االعدادية المركزية للبنينعلميعباس رحم كاظم ظاهر1200241511001192

الزراعة/جامعة القادسية494اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى حسن جبار لفته1201241512114270

الزراعة/جامعة القادسية494ثانوية المعالي االهلية للبناتعلميحوراء محمد عبد الساده حمود1202241512128001

الزراعة/جامعة القادسية492اعدادية السجاد للبنينعلميقاسم ناصر عبيد حسان1203241511027119

الزراعة/جامعة القادسية492ثانوية اصحاب الكساء المختلطةعلميزيد نجم عبد هللا عبدان1204241511156010

الزراعة/جامعة القادسية492اعدادية الكرامة للبنينعلميامير هادي جوده كاظم1205241511004011

الزراعة/جامعة القادسية492اعدادية سكينة للبناتعلمينورا عبد الحسين حسون موسى1206241512093104

الزراعة/جامعة القادسية492اعدادية الطليعة للبناتعلميرواء حسن علي عريف1207241512118043

الزراعة/جامعة القادسية492ثانوية ابي تراب للبنينعلميسيف ناظم عبد صكبان1208241511006054

الزراعة/جامعة القادسية491اعدادية سومر للبنينعلميعالء كاظم جبر ظاهر1209241511009072

الزراعة/جامعة القادسية491اعدادية سكينة للبناتعلميمروه حسن عبد الرزاق مطر1210241512093086

الزراعة/جامعة القادسية490ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلمياحمد خضير عبيس عيدان1211241511050001

الزراعة/جامعة القادسية490ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمينسرين كاظم دايم هليل1212241512081052

الزراعة/جامعة القادسية490اعدادية عفك للبنينعلميعلي طالب عبد الجليل عبد هللا1213241511011083

الزراعة/جامعة القادسية490اعدادية الكوثر للبناتعلميحنين حسين فليح حسن1214241512108021

الزراعة/جامعة القادسية490اعدادية الزيتون للبنينعلميزياد طارق عبد الكريم مجيد1215241511036058

الزراعة/جامعة القادسية490اعدادية خديجة للبناتعلميهدى عبد الهادي اسماعيل جاسم1216241512080190

الزراعة/جامعة القادسية489اعدادية الدغارة للبنينعلميحسين جبار عبد حمزه1217241511008040

الزراعة/جامعة القادسية489اعدادية الجواهري للبنينعلميحسين علي جابر جوده1218241511018019

الزراعة/جامعة القادسية489اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد انيس عبد الواحد شالل1219241511012072

الزراعة/جامعة القادسية489ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميجواد كاظم محيوي محسن1220241511019011

الزراعة/جامعة القادسية487ثانوية السرور للبناتعلمياسراء حيدر غالب مهدي1221241512085002

الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية الشعلة للبنينعلميعالء كريم شايع فريخ1222241511012047

الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية الدغارة للبناتعلمينور علي عبد الهادي عبد الحسين1223241512124121

الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي سالم نوري طاهر1224241511008087
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الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية ميسلون للبناتعلميفاطمه رفعت كاظم عطش1225241512106075

الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية الفردوس للبناتعلميانتظار نعمان محمد منصور1226241512119021

الزراعة/جامعة القادسية485اعدادية سكينة للبناتعلميامل عباس والي حسون1227241512093013

الزراعة/جامعة القادسية485اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي سعد حميدي مطلك1228241511003165

الزراعة/جامعة القادسية485اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء علي راجح شاكر1229241512080072

الزراعة/جامعة القادسية485ثانوية التفوق االهلية للبناتعلمينور حسين علي جعاز1230241512092048

الزراعة/جامعة القادسية485اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه مؤيد ناصر عبود1231241512119212

الزراعة/جامعة القادسية485ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميرقيه عدنان عبودي عبد هللا1232241512082026

الزراعة/جامعة القادسية484اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد حبيب جبار كاظم1233241511036004

الزراعة/جامعة القادسية484اعدادية الشامية للبنينعلميليث حامد ناجي جاسم1234241511015166

الزراعة/جامعة القادسية484االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر عماد عبد الحسن هادي1235241511001374

الزراعة/جامعة القادسية484ثانوية العفاف للبناتعلمينور محمد دوحان جبر1236241512130051

الزراعة/جامعة القادسية483ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميدعاء كاظم عبد الحمزه علي1237241512082021

الزراعة/جامعة القادسية483اعدادية الديوانية للبنينعلميمحمد فيصل نسيم نوماس1238241511028048

الزراعة/جامعة القادسية483اعدادية خديجة للبناتعلميرسل خالد عكله دبن1239241512080043

الزراعة/جامعة القادسية483ثانوية التحرير للبناتعلميسوزان فاهم مطشر حنون1240241512101047

الزراعة/جامعة القادسية483اعدادية عفك للبنينعلميكريم مهدي شنيف حسين1241241511011094

الزراعة/جامعة القادسية483اعدادية الديوانية للبناتعلمينيره ضياء فرحان الزم1242241512103087

الزراعة/جامعة القادسية483ثانوية راهب بني هاشم المختلطةعلميباسم كريم حسين فرحان1243241511153008

الزراعة/جامعة القادسية483اعدادية يافا للبناتعلميام كلثوم حاتم عبد الرحيم صدام1244241512117026

الزراعة/جامعة القادسية482اعدادية السجاد للبنينعلميمحمد رزاق عبد رومي1245241511027132

الزراعة/جامعة القادسية482اعدادية غماس للبنينعلمياحمد سامي فاهم محمد1246241511016014

الزراعة/جامعة القادسية481ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميبسام نوري فرحان عذاب1247241511037008

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية ميسلون للبناتعلميحوراء عبد الخالق شبل مشجل1248241512106027

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد غسان عادل لهيمص1249241511017009

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية الدغارة للبنينعلميمحمد احسان فالح عبد1250241511008115

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية قتيبة للبنينعلميياسر علي عبد محسن1251241511003296

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية الشامية للبنينعلميمحمود محمد عداي عطيه1252241511015184

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية فلسطين للبنينعلميعلي فرحان عبد محمد1253241511013085

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية الحوراء للبناتعلميزهراء فاضل ظاهر عبد1254241512123050

الزراعة/جامعة القادسية481ثانوية بلقيس للبناتعلميآمنه قصي عباس محمد1255241512110002

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميبراء محمد حسين عبد الحسين1256241512122010

الزراعة/جامعة القادسية480ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميهيثم هاتف كامل شاكر1257241511019055

الزراعة/جامعة القادسية480اعدادية الدغارة للبناتعلميفاطمه حسن توفيق عبود1258241512124094
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الزراعة/جامعة القادسية479ثانوية خولة للبناتعلمينور نعيم ناصر حسين1259241512116041

الزراعة/جامعة القادسية479ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمحسن حسين هاتف يامر1260241511055014

الزراعة/جامعة القادسية479اعدادية الفردوس للبناتعلميهدى سعيد شاوي نهابه1261241512119258

الزراعة/جامعة القادسية479اعدادية الديوانية للبناتعلميعايده سعيد ذياب شاهين1262241512103061

الزراعة/جامعة القادسية479اعدادية سومر للبنينعلميصفاء حياوي خريبط مهدي1263241511009061

الزراعة/جامعة القادسية478االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى محمد اكشاش صالح1264241511001334

الزراعة/جامعة القادسية478اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عزيز شاكر محمد1265241512119124

الزراعة/جامعة القادسية478ثانوية ابي تراب للبنينعلميحسن كريم حسن عطب1266241511006026

الزراعة/جامعة القادسية478اعدادية الزيتون للبنينعلميموسى خضير وداعه منشد1267241511036192

الزراعة/جامعة القادسية477ثانوية الشافعية للبناتعلميزهراء رسول عبد زباله1268241512111022

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية ميسلون للبناتعلميهديل جبار خلف كريم1269241512106098

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية عفك للبنينعلميمحمد غازي ياسر واوي1270241511011109

الزراعة/جامعة القادسية477ثانوية الجمهورية للبنينعلميمحمد كطران محسن علوان1271241511038018

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية سومر للبنينعلميحسن علي كركان راشد1272241511009029

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية الثقلين للبنينعلمياحمد رحيم فاضل جوده1273241511030001

الزراعة/جامعة القادسية476ثانوية الشفاعة للبناتعلميامال نعمه عبد محمد1274241512131002

الزراعة/جامعة القادسية476الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميهدى علي جبار خضير1275241512112035

الزراعة/جامعة القادسية476اعدادية الخنساء للبناتعلمينور عزاوي ابو لول برهان1276241512114251

الزراعة/جامعة القادسية476اعدادية قتيبة للبنينعلميخالد حسن جدعان علي1277241511003094

الزراعة/جامعة القادسية476اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء عباس حسن جاسم1278241512080068

الزراعة/جامعة القادسية475ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلميغفران فاضل علوان لهمود1279241512129015

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية خديجة للبناتعلميعذراء علي راجح شاكر1280241512080125

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية الحمزة للبنينعلميمرتضى صبحي هالل عبد1281241511010209

الزراعة/جامعة القادسية475ثانوية بلقيس للبناتعلميأزل عبد الكريم فرحان كاظم1282241512110001

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي عدنان هالل حسن1283241511003176

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية الفردوس للبناتعلمياسراء صالح هادي غالي1284241512119006

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية اسماء للبناتعلميضيوف جاسم محمد عبيس1285241512104067

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية الزيتون للبنينعلميهشام علي ميزر خشان1286241511036196

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية ميسلون للبناتعلميزينه ناصر شريف جابر1287241512106054

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية الهدى للبناتعلميغفران حيدر كوطي محمد1288241512115091

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية الفردوس للبناتعلميبنين فاضل جاسم محمد1289241512119043

الزراعة/جامعة القادسية474ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمحمد صباح حسين محسن1290241511043057

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية غماس للبنينعلميمرتضى عبد الحليم طاهر محسن1291241511016303

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية الشعلة للبنينعلميابراهيم موسى سلمان جابر1292241511012003
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الزراعة/جامعة القادسية473ثانوية بلقيس للبناتعلميفاطمه هاشم عبود سلمان1293241512110038

الزراعة/جامعة القادسية473ثانوية غماس المسائية للبنينعلميكريم حسين عليوي ابو لوخه1294241511201019

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية الطليعة للبناتعلميرنا حميد حسين حسن1295241512118038

الزراعة/جامعة القادسية472ثانوية الجمهورية للبنينعلميعلي صالح منديل علوان1296241511038014

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية ابن النفيس للبنينعلميحسنين كاظم دخيل فليح1297241511002025

الزراعة/جامعة القادسية472ثانوية الرباب للبناتعلمياسراء خالد لفته سنيسل1298241512094004

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية عفك للبنينعلميمرتضى عليوي راضي عرد1299241511011116

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية قتيبة للبنينعلميذو الفقار عالء نوري هادي1300241511003095

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية السنية للبناتعلميزهراء محمد جفات نوح1301241512102062

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية التآخي للبنينعلميصفاء سالم رحيم كضيب1302241511029080

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية الكوثر للبناتعلميغيداء فاضل عبد الزهره حسون1303241512108103

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية الشعلة للبنينعلميحسن بشون عوده مريد1304241511012024

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية عفك للبنينعلميعباس علي عبد كشاش1305241511011072

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية سومر للبنينعلمينور فاضل حامد محمد1306241511009131

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية السجاد للبنينعلميبكر خلف سلمان عوده1307241511027024

الزراعة/جامعة القادسية470ثانوية السرور للبناتعلميسجى شعالن موجد شعالن1308241512085043

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية السنية للبناتعلميعذراء حمدان كريم حسين1309241512102094

الزراعة/جامعة القادسية470ثانوية المستقبل االهلية للبناتعلميداليا علي عبد جومه1310241512133005

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية الشعلة للبنينعلميعقيل عيال عايد كاظم1311241511012046

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية الكوثر للبناتعلميحوراء حسن عبد الواحد عبد هللا1312241512108024

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية الفردوس للبناتعلميفرح حسين عبد الزهره كاظم1313241512119216

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية الزيتون للبنينعلميحيدر قاسم فرهود شالش1314241511036050

الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية السنية للبناتعلمينور الهدى عالوي موسى حمود1315241512102123

الزراعة/جامعة القادسية469ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلمينور الهدى عادل عواد طالب1316241512220045

الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية اسماء للبناتعلمينورا شاكر سيكو عواد1317241512104095

الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي مكي محسن داود1318241511003187

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية عفك للبنينعلميايمن علي حسن بديوي1319241511011019

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية السجاد للبنينعلميوسام وحيد جاسم حمزه1320241511027175

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميحميد سعد حميد عباس1321241511210027

الزراعة/جامعة القادسية468اعداديه الوهج للبنينعلميرائد جميل علي جيجان1322241511051028

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية الطليعة للبناتعلمياالء عليوي حواس متعب1323241512118010

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية سكينة للبناتعلمينور حمود حسين جابر1324241512093103

الزراعة/جامعة القادسية468ثانوية الرباب للبناتعلميسميره شنان دنيف حمزه1325241512094063

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية عفك للبنينعلميعلي طه حنتوش ناصر1326241511011084
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الزراعة/جامعة القادسية468االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد اياد خلف جبر1327241511001288

الزراعة/جامعة القادسية468اعدادية ميسلون للبناتعلميريام سالم جبار باجي1328241512106034

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية الشفاعة للبناتعلميمريم مسلم عاجل راضي1329241512131013

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميزينب حامد ناصر شناوه1330241512092029

الزراعة/جامعة القادسية467اعدادية المصطفى للبنينعلميضرغام عطشان عبد حسين1331241511017076

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية خولة للبناتعلميغفران كامل حسن صدام1332241512116034

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميزهراء عالء عبد الحسين عبد الشهيد1333241512082030

الزراعة/جامعة القادسية467اعدادية الصدرين للبنينعلمينبيل محمد سلمان مطشر1334241511005139

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمينور حنون حسن كزار1335241512081054

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية531اعدادية قتيبة للبنينعلمياركان وسام سليم سلطان1336241511003042

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه حازم محمد لفته1337241512114202

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528اعدادية الكوثر للبناتعلمياسماء نايف طعمه جميل1338241512108004

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية527اعدادية الحمزة للبنينعلميمصطفى فؤاد كاظم حسين1339241511010217

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية527اعدادية ابن النفيس للبنينعلميمحمد حمزه حبيب محسن1340241511002103

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية526اعدادية الدغارة للبنينعلميسالم رعد رحمان محي1341241511008065

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية نفر للبنينعلميقاسم فرحان جواد سرحان1342241511025022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525ثانوية ابي تراب للبنينعلميعلي محمد عبد الهادي صاحب1343241511006082

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية الحوراء للبناتعلميرسل علي عبد الرضا خليف1344241512123034

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية خديجة للبناتعلميبيداء علي شنيف مرهج1345241512080024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525ثانوية العارضيات المختلطةعلميحيدر كامل فزاع عبادي1346241511152020

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525ثانوية الفاضلية المختلطةعلمياحمد علي زغير جبار1347241511151002

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية الخنساء للبناتعلمينور هادي نعمه عبد الكاظم1348241512114255

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء خالد عبد الساده عبد1349241512080061

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية يافا للبناتعلمياالء نعيم جاسم عبد1350241512117024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524اعدادية العروبة للبناتعلميضحى عبد الحسين هادي طاهر1351241512120126

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524اعدادية ميسلون للبناتعلميحبايب شاكر عيدان مهدي1352241512106021

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524اعدادية التأميم المسائية للبنينعلميلطيف عبد الكاظم عبد ابو ذينه1353241511203031

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524اعدادية قتيبة للبنينعلميزيد راضي هادي خنيطل1354241511003104

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524اعدادية خديجة للبناتعلميشجون عامر حاكم بدر1355241512080113

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524اعدادية خديجة للبناتعلميزينب قاسم جبر كاطع1356241512080095

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523ثانوية بلقيس للبناتعلميزهراء كريم حنون جاسم1357241512110022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522ثانوية خولة للبناتعلميزينب صالح حسن جواد1358241512116028

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522اعدادية الطليعة للبناتعلميختام شفاء غاوي شعالن1359241512118026

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلمياحمد جاسم حسين محمد1360241511160001
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522ثانوية الفارابي للبنينعلميمايد قاسم كاظم واوي1361241511042059

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب فليح جابر كزار1362241512114137

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521ثانوية بلقيس للبناتعلميسارة بالسم كاظم كريم1363241512110025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521اعدادية قتيبة للبنينعلميمرتضى حسين علي محمد1364241511003252

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521ثانوية الرباب للبناتعلمياسراء ناظم عبد الزهره محمد1365241512094005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521اعدادية دمشق للبناتعلمينبا رحيم حمزه عبود1366241512121139

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521ثانوية السرور للبناتعلميساره امير حاجم سلمان1367241512085041

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521اعدادية ميسلون للبناتعلميازل فاضل نعيم عويد1368241512106003

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521ثانوية الفاضلية المختلطةعلميمنتهى هاشم حسون محمد1369241512151015

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520اعدادية دمشق للبناتعلميزينب جاسم كريم هاشم1370241512121079

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520اعدادية خديجة للبناتعلميرسل هاشم وناس حسين1371241512080046

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520ثانوية الصفوه للبناتعلمينور علي دغيم بدر1372241512126030

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520اعدادية الفردوس للبناتعلميسكينه كريم مهدي حمزه1373241512119171

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520اعدادية الديوانية للبناتعلميبتول فاضل حسين عليوي1374241512103005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520ثانوية العفاف للبناتعلميهجران هادي حربي موسى1375241512130058

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى سعد عزيز باقر1376241511001349

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية الكوثر للبناتعلميشهد بشير جواد عبد علي1377241512108085

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية السجاد للبنينعلميامير علي محي عباس1378241511027017

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى احمد عبد هللا علي1379241511003261

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية الديوانية للبناتعلميهدى فهد عزيز لطيف1380241512103093

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية الزيتون للبنينعلميحسين عليوي مسلم مزهر1381241511036041

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية الديوانية للبنينعلمياثير قصي داود شدهان1382241511028001

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية العروبة للبناتعلميمريم كريم زغير غزيل1383241512120165

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى كاظم حنون لعيبي1384241511001333

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519اعدادية العروبة للبناتعلميفاطمه ثامر غالي جاسم1385241512120136

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية الصدرين للبنينعلميعلي جاسم غالي جاسم1386241511005082

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية الحوراء للبناتعلميايناس شهيد حليم منزل1387241512123013

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء فيصل رحيم حسن1388241512119130

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميهديل حسين عاجل مصحب1389241512113020

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية الدغارة للبناتعلميصبا علي عبد نور1390241512124088

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية الخنساء للبناتعلميساره عبد مسلم محمد حسن1391241512114151

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية السنية للبناتعلميايمان عليوي عبد الزهره عبود1392241512102023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518االعدادية المركزية للبنينعلميأمير شاكر حامد طالل1393241511001011

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517اعدادية الصدرين للبنينعلميعالء كريم ساجت عبد1394241511005081
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميعلي عبد الخالق عبد هللا تعبان1395241511031019

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517اعدادية ميسلون للبناتعلمياثمار حسن رحيم زغير1396241512106002

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517اعدادية السجاد للبنينعلميعباس محسن جابر محسن1397241511027089

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516ثانوية السرور للبناتعلميتونس اسماعيل خضير حسن1398241512085013

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميندى عباس نوري شياع1399241512112027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516اعدادية الفردوس للبناتعلميمروه كريم عبد العزيز كريم1400241512119225

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد صفاء كاظم جاسم1401241511001302

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516اعدادية نفر للبنينعلميكاظم سند طعمه عبود1402241511025024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516اعدادية النضال للبنينعلميباسم عبد علي باشي طالب1403241511014010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515االعدادية المركزية للبنينعلميغيث صالح مهدي شنان1404241511001263

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية السنية للبناتعلميجيهان عادل خومان عبد هللا1405241512102031

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعداديه الوهج للبنينعلميسعد عبد هللا فهد محمد1406241511051033

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية غماس للبنينعلميليث حليم مالك عبد الحسين1407241511016269

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية السجاد للبنينعلمياسعد حازم محمد كاظم1408241511027010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية الثقلين للبنينعلميحيدر جواد عبد الكاظم شاكر1409241511030016

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514ثانوية الرواد للبنينعلميبشائر عمران حمزه عبود1410241512020006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514اعدادية السنية للبناتعلميفاطمه محمد نجم عبد1411241512102104

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514ثانوية الفارابي للبنينعلميحسين وحيد ضمد هلوس1412241511042022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514اعدادية الزيتون للبنينعلميرائد كاظم باجي هالل1413241511036052

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الفردوس للبناتعلميورود جوده عالوي حسون1414241512119264

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513ثانوية الفارابي للبنينعلمياكرم عبد االمير حسين انغيش1415241511042008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الكوثر للبناتعلميهبه صالح عكار حسين1416241512108135

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513ثانوية الزهراء للبناتعلميتبارك علي حسن خشان1417241512134014

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الطليعة للبناتعلميتماره كريم حسين فرحان1418241512118018

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الخنساء للبناتعلميرسل ليلو بندر مسير1419241512114083

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الحمزة للبنينعلمينظام عماد حنويت عطيوي1420241511010227

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء جميل حجيم سلطان1421241512114109

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميرسل فالح حسن علي1422241512092017

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512اعدادية الخنساء للبناتعلمياالء ناظر عبد هللا عايز1423241512114022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512ثانوية العارضيات المختلطةعلميسجاد كطران حرجان خطار1424241511152027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512االعدادية المركزية للبنينعلمينور باسم نور حسوني1425241511001384

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511ثانوية بلقيس للبناتعلمينور حمزه كركان خباله1426241512110046

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء كريم مالك كاظم1427241512121074

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية الدغارة للبناتعلميمريم علي رحمان محي1428241512124111
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية الطليعة للبناتعلميغفران سالم اسماعيل جواد1429241512118080

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية يافا للبناتعلميزينب حاتم عبد الرحيم صدام1430241512117124

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية العروبة للبناتعلميندى حسين جواد كاظم1431241512120178

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية السنية للبناتعلميرسل قاسم ياسر سماع1432241512102045

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية سكينة للبناتعلميهنادي محمود كاظم كطان1433241512093118

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية خديجة للبناتعلميايمان جعفر عباس حسون1434241512080013

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510ثانوية الرباب للبناتعلميدعاء حاكم فليح حسن1435241512094019

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميريهام صافي كاظم عريان1436241512081024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510االعدادية المركزية للبنينعلمييوسف وسام عبد الرضا هادي1437241511001394

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي كرم مسير محمد1438241511012056

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء هيثم حاكم مهدي1439241512118057

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية زنوبيا للبناتعلميزينب نعمه عزوز عطيه1440241512100032

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد قاسم خميس جويد1441241511001050

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509اعدادية فلسطين للبنينعلميعلي كاظم مزهر كزار1442241511013086

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509ثانوية الرباب للبناتعلميرسل موسى حسن حميد1443241512094027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509ثانوية مارب المختلطةعلميمصطفى محمد فرحان كاظم1444241511159023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عامر كاظم سلطان1445241511001240

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509ثانوية الشافعية للبناتعلميزينب مدلول حران فرحان1446241512111025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية قتيبة للبنينعلميعمر عبد الباقي عبد الجليل نعمه1447241511003195

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية الديوانية للبناتعلميلميس لؤي غالب سلمان1448241512103072

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508ثانوية التحرير للبناتعلميهدى جاسم حميد مهدي1449241512101076

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية اسماء للبناتعلميفاطمه كاظم ثامر بريد1450241512104073

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم قيس فاهم كاظم1451241512114226

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508ثانوية الرباب للبناتعلميسجى عقيل رشيد عبد شعيب1452241512094061

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية الهدى للبناتعلميهدى حيدر مهدي رحم1453241512115131

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية الهدى للبناتعلميلقاء رحمن طراد سلمان1454241512115104

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507اعدادية الفردوس للبناتعلميعذراء خليل جبار عبيد1455241512119195

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507اعدادية الزيتون للبنينعلميمثنى عباس كاظم محمد1456241511036143

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية الهدى للبناتعلميامنه سلمان عباس رضا1457241512115020

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء بهاء محمد عبد1458241512121063

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء عبد محمد صالح1459241512080070

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية الصدرين للبنينعلميضياء قاسم عبد محمد1460241511005073

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية سومر للبنينعلمياثير رحيم لفته علي1461241511009001

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية خديجة للبناتعلمينور حيدر محمد عبد المنعم1462241512080178
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية التآخي للبنينعلميعامر شنان جماح عواد1463241511029085

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية النور للبناتعلميزهراء حيدر حسين فدار1464241512095023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه رحيم حسين سلمان1465241512119208

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمياسراء فليح زوير عبد1466241512081005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية يافا للبناتعلميزينب ذياب عبد علي ركبان1467241512117127

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء محسن مكلد جلوب1468241512121075

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية الحوراء للبناتعلميبنين حمزه شمران صاحب1469241512123017

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503اعدادية الدغارة للبنينعلميعالء حامد كاطع حربي1470241511008078

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503اعدادية الديوانية للبناتعلميزهراء صالح حسن فرج1471241512103038

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503اعدادية السجاد للبنينعلميرسول خوير جوده ميار1472241511027060

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد لفته مغيزل مجيد1473241511003029

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503اعدادية الديوانية للبنينعلميعلي طالب حسن ناصر1474241511028031

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503ثانوية العفاف للبناتعلميسجى حليم كاظم صالح1475241512130033

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية عفك للبنينعلميحسين علي بدوي صالح1476241511011036

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية الهدى للبناتعلميتبارك ناظم وحيد محمد1477241512115031

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502ثانوية الرباب للبناتعلميرسل كاظم فرحان عبيد1478241512094025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء علي مطرود كاظم1479241512119127

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية الديوانية للبناتعلميصابرين علي ايدام بديهي1480241512103060

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية النور للبناتعلمينور عبد الزهره مظلوم صليبي1481241512095055

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية اسماء للبناتعلميلمياء حمود سلطان حبان1482241512104079

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501ثانوية الصالحية للبنينعلميزينب علي حسين جاسم1483241512022005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميعقيل سوادي ذياب ظايف1484241511210044

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين صالح جابر كيطان1485241511001155

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء طالب جايش بدر1486241512080066

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية ميسلون للبناتعلميانوار علي شناوه هندي1487241512106010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية الدغارة للبناتعلميشمس األصيل رعد رحمان محي1488241512124085

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية خديجة للبناتعلميامال حسين علوان حسن1489241512080009

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية الصدرين للبنينعلميمصطفى جمعة بدش بجاي1490241511005126

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية اسماء للبناتعلمينور احمد مهدي حسن1491241512104091

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميعالء حيدر داخل عبد1492241511053036

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499ثانوية الشافعية للبناتعلمينوره عباس جبار حمزه1493241512111037

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية سومر للبنينعلميضرغام عليوي عوده جبر1494241511009063

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي رحيم عبيس راضي1495241511003162

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499ثانوية الفارابي للبنينعلميبسام عاصم فنوخ عبد1496241511042012
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية541اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعلي ميثم زطم حسين1497241521002054

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528اعدادية الزيتون للبنينادبيعلي يوسف حسين جواد1498241521036090

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508ثانوية الفارابي للبنينادبيعدنان شرشاب فليح بريج1499241521042018

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507ثانوية بلقيس للبناتادبياسراء حاتم مسلم عبد الحمزه1500241522110001

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503ثانوية الصادق المختلطةادبيحكيم عبد علي حمزه عبد1501241521157005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية الديوانية للبنينادبيعبد هللا سعد صالح زغير1502241521028008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية الخنساء للبناتادبيرباب كريم محمد لفته1503241522114034

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500االعدادية المركزية للبنينادبيزين العابدين محمد عبد الرضا حسون1504241521001022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية الدغارة للبنينادبيشهاب عبد االمير حسن عبد1505241521008027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية سيد االنام للبنينادبيامجد عطيوي مشجل كشاط1506241521039006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحمد حميد شنشون تومان1507241521002003

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496ثانوية الرسول للبنينادبيعالء ابراهيم جياد محمد1508241521035049

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيامير عبد الحسين مرهون دايخ1509241521021008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494اعدادية زنوبيا للبناتادبيافراح ناظم شهيد حسين1510241522100006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء جفات عبد االمير مخيف1511241522106028

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي ذيبان قحط رحيمه1512241521017063

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية دمشق للبناتادبيصفا حسن حمود جهولي1513241522121026

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الخنساء للبناتادبيريام وسام حاكم جياد1514241522114045

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية السنية للبناتادبيشهد عبد الرحيم موسى بدن1515241522102040

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الحمزة للبنينادبياحمد داخل كريم جبار1516241521010006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489ثانوية الرباب للبناتادبيرغد حسن علي كاووش1517241522094013

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية قتيبة للبنينادبيضياء عبد الحمزه عليوي راضي1518241521003025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية الخنساء للبناتادبيامال قيس هادي محمد1519241522114010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489ثانوية العراق للبنينادبيايهاب عبد هللا كطران راهي1520241521024009

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية الدغارة للبنينادبيحيدر مازن عبد الزهره نايف1521241521008022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية عفك للبنينادبيمصطفى كاظم محسن عطيه1522241521011037

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الحوراء للبناتادبيرسل كريم عبد الحسين بجاج1523241522123028

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية بلقيس للبناتادبيرنا عبد االمير جياد عجمي1524241522110010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية الحكمة األهلية للبنينادبيمصطفى أمير عبد الجبار موسى1525241521047007

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الشامية للبنينادبيامين عبد الكاظم حسين ورد1526241521015027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486ثانوية الصادق المختلطةادبياسعد صفاء عبد الحسين لفته1527241521157003

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485ثانوية االنتصار للبناتادبيوسن حسين عليوي حمزه1528241522105031

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيجعفر سالم جودي صالح1529241521210027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي حسين عبد علي كاظم1530241521003032
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي ماجد عبد العالي محمد1531241521010048

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية فلسطين للبنينادبيخالد ماجد محمد حمزه1532241521013020

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعداديه الوهج للبنينادبيامير ستار رزاق منزل1533241521051008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعدادية الزيتون للبنينادبيهشام حمزه هاشم فياض1534241521036131

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية سيد االنام للبنينادبيقاسم كزار حسين بريهي1535241521039027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه عليوي حمزه عباس1536241522107024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479ثانوية االنتصار للبناتادبيهاجر عبد الزهره جبار عباس1537241522105027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479اعدادية الحوراء للبناتادبيرانيا حسن جليل زياد1538241522123026

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479اعدادية دمشق للبناتادبيرجاء منعم عزيز عبد1539241522121015

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن رياض جياد كيطان1540241521004019

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية الديوانية للبناتادبيغفران عمران محمد عزيز1541241522103051

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية الشامية للبنينادبياحمد طالب يوسف موسى1542241521015012

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي جواد عبد الكاظم عبيد1543241521008036

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية الصدرين للبنينادبيعلي امجد فاضل خضير1544241521005060

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد طالب صاحب عبد الزهره1545241521017014

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين ابراهيم كاظم كشاش1546241521003008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينور مهدي عبد االمير ثامر1547241522122050

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه جبار هاشم داخل1548241522107023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزمن ماجد مطر دهش1549241522122017

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتادبيزهراء كاظم مذخور فضل1550241522129005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد علي عبد الرضا جبار عذيب1551241521003054

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية الزيتون للبنينادبيمثنى رحيم عبد سعدون1552241521036108

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسني مطر سلمان1553241521017060

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاتن علي مطر عبادي1554241522122039

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية المصطفى للبنينادبيليث خليل ثابت عربي1555241521017082

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي ستار غافل عبيد1556241521019032

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية الشامية للبنينادبياحمد حسن حسين جياد1557241521015006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي سمير تركي عبود1558241521017064

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية الصدرين للبنينادبيعلي أزغير شالل عريبي1559241521005059

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472االعدادية المركزية للبنينادبيضرغام عبد الكاظم علوان لفته1560241521001027

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية الديوانية للبناتادبيبشائر جاسم حمادي جياد1561241522103012

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية الطليعة للبناتادبيدعاء عادل عذافه عبد الرضا1562241522118014

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن علي طحيور حسون1563241521004021

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية ميسلون للبناتادبيفراق حسين رحيم زغير1564241522106050
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية الدغارة للبناتادبيانصاف هادي مروح سرحان1565241522124001

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي جبار حسين علي1566241521017059

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470اعدادية الشامية للبنينادبيقاسم فرحان سلمان عبد1567241521015130

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470الخارجياتادبينهى احمد جابر موسى1568241522401032

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470ثانوية الفارابي للبنينادبيجبار رزاق موسى عبادي1569241521042006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470اعدادية حلب للبناتادبيزهراء علي حسين رضا1570241522107013

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين رحيم عبيد عبود1571241521017032

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470اعدادية ميسلون للبناتادبيساره كاظم نعمان شمخي1572241522106038

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470اعدادية زنوبيا للبناتادبيهبه وليد مهدي صالح1573241522100066

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470اعدادية غماس للبنينادبيعلي رعد جميل مزهر1574241521016044

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469اعدادية ابن النفيس للبنينادبيساجد موسى جبر عبود1575241521002037

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469اعدادية الزيتون للبنينادبيمصطفى جواد كاظم مجباس1576241521036120

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469اعدادية الصدرين للبنينادبيهيثم جبار زبيل علوان1577241521005110

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469اعدادية الصدرين للبنينادبيمحمد عبد الحسين حمزه عطيه1578241521005086

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469اعدادية الكوثر للبناتادبينور علي خضير عباس1579241522108061

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469ثانوية الحكمة األهلية للبنينادبيسيف الدين مظفر عبد الباقي سالم1580241521047004

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469ثانوية الجمهورية للبنينادبيليث حسين علي حمزه1581241521038020

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468اعدادية التآخي للبنينادبياحمد سعد عبد رهيف1582241521029004

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468ثانوية الرسول للبنينادبيسلمان كاظم عباس محمد1583241521035035

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعلي راهي خنجر راضي1584241521002050

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي حسين هاشم زباله1585241521003034

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467اعدادية الصدرين للبنينادبيباقر حاكم جالب جبار1586241521005024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467اعدادية عفك للبنينادبيحسين حنوف مزيون شغيني1587241521011007

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467ثانوية الرواد للبنينادبيرائد ثامر رحيمه عبد الرضا1588241521020007

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية ميسلون للبناتادبيايثار حسن رحيم زغير1589241522106008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية عفك للبنينادبياحمد محمد حسين علي1590241521011002

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466ثانوية الرواد للبنينادبيسالم حسن كطان شمران1591241521020008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية الشامية للبنينادبيعلي حسين حسن عباس1592241521015101

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466ثانوية بلقيس للبناتادبيضي كاظم محمد نعمه1593241522110023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية سيد االنام للبنينادبيعمار جبر خليف سايب1594241521039024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية الحوراء للبناتادبيالجان عالء كامل ساجت1595241522123060

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466اعدادية السنية للبناتادبيمريم رزاق حسين عبد هللا1596241522102049

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد محمد عبد عبود1597241521017015

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه حسين جبر عمران1598241522114089
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465ثانوية الرباب للبناتادبيرسل سليم عبد الكاظم خربيط1599241522094010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمود جبار عبد هللا جاسم1600241521012050

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464ثانوية المهاجرين للبنينادبيكرار حسين كاظم عبد علي1601241521033025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية النور للبناتادبيالتفات منديل شهاب مشكور1602241522095005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464ثانوية الجمهورية للبنينادبيامجد نوري نجم عبد هللا1603241521038001

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيحسن كاظم كريم عبد الحسن1604241521204021

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر محسن عبد علوص1605241522119097

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية الحوراء للبناتادبيساره سعد حنون شعالن1606241522123043

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي محمود مهدي عبد الواحد1607241521203099

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعداديه الوهج للبنينادبيضياء حسين خضير زغير1608241521051028

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحسين عالء كامل عيفان1609241521002022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية الدغارة للبناتادبيسهير كاظم صكب كاظم1610241522124032

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى علي جابر هاني1611241522108043

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين جميل عباس تالي1612241521017029

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463ثانوية العراق للبنينادبيلطيف كاظم عبيس جياد1613241521024025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيكرار جابر عبد عبد هللا1614241521203114

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463اعدادية النضال للبنينادبيعلي ناصر جاسم محمد1615241521014052

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463اعدادية قتيبة للبنينادبيفاروق ماجد قدوري شهاب1616241521003044

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463اعدادية فلسطين للبنينادبيمرتضى سعد محسن حسين1617241521013054

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيسجى حسين فاضل عبود1618241522113017

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعداديه الوهج للبنينادبيحسين مهدي يوسف علي1619241521051014

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية الكوثر للبناتادبيشيماء محمد وحيد عباس1620241522108041

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية الديوانية للبنينادبيمنتظر جواد طاهر احمد1621241521028020

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحيدر جندي حربي ياسين1622241521203037

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462ثانوية السنية المسائية للبنينادبيعاصم ناهض فليح حمزه1623241521211042

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية الشامية للبنينادبيرعد محمد عبد االمير متعب1624241521015061

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحيدر احمد فاضل هندي1625241521002029

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية الشامية للبنينادبياحمد ميري حسين ياسر1626241521015016

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462االعدادية المركزية للبنينادبيعبد هللا معن حسن اسماعيل1627241521001028

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية الشامية للبنينادبيكرار جابي فهد راضي1628241521015135

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرضا رسول صاحب حنون1629241521017057

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عبد الحمزه كريم حسين1630241521017033

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461ثانوية الكندي للبنينادبيناهض طشي حسن عيسى1631241521040084

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر محمد كريم حسين1632241521017042
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيمرتضى علي شعالن فهد1633241521212026

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمه زهير جاسم نعمه1634241522106048

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461اعدادية الفردوس للبناتادبياسيل حسن عباس جبار1635241522119008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461ثانوية العدل المختلطةادبيقاسم طارش عوده جوحان1636241521161016

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي عبد الواحد سلمان حمادي1637241521017066

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي جاسم محمد غانم1638241521004053

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461ثانوية المهاجرين للبنينادبيفراس محسن جبر حسين1639241521033023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460ثانوية العدل المختلطةادبياركان علي محمد كاظم1640241521161004

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460ثانوية الزهراء للبناتادبيحوراء عبد هللا حسن داود1641241522134006

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460اعدادية الدغارة للبنينادبيمهيمن كالم سلمان حجيل1642241521008068

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد وحيد عبد ماجد1643241521008025

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460اعدادية الديوانية للبناتادبيجنان مجيد غانم حسين1644241522103015

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمد شريف عباس موسى1645241521002065

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية الزيتون للبنينادبيحسين ظاهر جيران عبد الحسين1646241521036031

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية الزيتون للبنينادبيمحمد حسين جابر عباس1647241521036109

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيكرار عبد الحسن حسين فاضل1648241521210095

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية الديوانية للبناتادبيهبه جبار وناس عباس1649241522103068

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية المصطفى للبنينادبيإيهاب منهل عباس مهدي1650241521017008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459ثانوية الشافعية للبناتادبيفاطمه عبد الحمزه كطوف عاجل1651241522111023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية الحمزة للبنينادبيحسن عبد االمير عبد سلمان1652241521010016

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينورا قاسم فارس ماين1653241522122051

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية ميسلون للبناتادبيايناس علي كاظم هادي1654241522106009

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية فلسطين للبنينادبيمسلم حسين جياد محيسن1655241521013055

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458ثانوية الرسول للبنينادبيحيدر عبد الرضا مونس محمد1656241521035026

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الفردوس للبناتادبيتمارا عباس علي راضي1657241522119024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية سومر للبنينادبيانمار كاظم حسن كريم1658241521009004

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى صالح جابر كيطان1659241522108042

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458ثانوية المرادية المختلطةادبيسجاد محسن فليح عواد1660241521158008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458ثانوية الكندي للبنينادبيحيدر غازي هنك دعاج1661241521040036

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458ثانوية عفك المسائية للبنينادبياحمد مهدي حصيني محيسن1662241521208007

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458ثانوية غماس المسائية للبنينادبيعباس فاضل هالل رشدي1663241521201044

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الفردوس للبناتادبيريام عليوي طاهر خضير1664241522119052

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الشامية للبنينادبيعلي فواز جعاطه موسى1665241521015115

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الصدرين للبنينادبيعلي عطيه جاسم عطيه1666241521005069
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الحوراء للبناتادبيهبه صالح مهدي حسن1667241522123071

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية عفك للبنينادبيمهند محسن رحم سلمان1668241521011038

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية الدغارة للبنينادبيعقيل هادي حسين حمود1669241521008033

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية اسماء للبناتادبيدنيا عباس هادي مجلي1670241522104011

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء خيري تايه رهيف1671241522080016

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458ثانوية الفاضلية المختلطةادبيعالء عبد الحسين حنون دهوم1672241521151008

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457اعدادية الشامية للبنينادبيضياء هادي جابر علي1673241521015083

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء رياض سفيح عنيد1674241522096011

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456ثانوية غماس المسائية للبنينادبيليث حسين محمد عبد الرضا1675241521201066

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456ثانوية الصالحية للبنينادبيغيث عادل نعمه عليوي1676241521022040

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456ثانوية اليرموك للبنينادبيعامر محمود صالح بيده1677241521023026

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456ثانوية الفارابي للبنينادبيهشام جبار زباله فليح1678241521042037

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456ثانوية بلقيس للبناتادبيعفران عادل عكموش هليل1679241522110024

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456اعدادية السنية للبناتادبيفاطمه محمد عبد المحسن كطران1680241522102047

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحسن مسلم يوسف محمد1681241521002023

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456اعدادية الصدرين للبنينادبيوليد عباس فاضل ساجت1682241521005113

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456اعدادية يافا للبناتادبيهبه حميد عبد الهادي حوات1683241522117058

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيخلود حيدر كاظم حسون1684241522081005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456اعدادية الشامية للبنينادبيحسين علي شاكر عبد هللا1685241521015046

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد نجم عبيد عراك1686241521004075

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455اعدادية الزيتون للبنينادبيحسين عبيس وناس خلف1687241521036033

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455ثانوية خولة للبناتادبيرقيه قاسم كريم حسين1688241522116021

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي حسين كاظم جوده1689241521204055

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا هادي حسين زباله1690241521017058

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455اعدادية المصطفى للبنينادبيهيثم عدنان عبيد حسن1691241521017115

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455ثانوية الشافعية للبناتادبيصابرين كامل غني خوارة1692241522111019

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454ثانوية العراق للبنينادبيوالء جبار رغيد حمزه1693241521024033

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد سعد منديل عبيد1694241521039032

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454ثانوية الرواد للبنينادبيابراهيم كامل عبد منشد1695241521020001

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454اعدادية الفردوس للبناتادبياالء جبار رحمن خلف1696241522119010

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454ثانوية عين شمس المختلطهادبيعالء ثامر عبد غالي1697241521155014

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبيعلي حسن عبد النبي سياب1698241521156013

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454ثانوية العدل المختلطةادبيمحمد علي محمد حسين1699241521161021

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454اعدادية نفر للبنينادبيحيدر دكمان راضي كاظم1700241521025011
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االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453اعدادية النضال للبنينادبيحسن محمد نشمي حسين1701241521014022

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453اعدادية الحمزة للبنينادبيمصطفى محمد رزوقي رشيد1702241521010066

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453اعدادية الدغارة للبناتادبيبراق ارجاح ديوان راضي1703241522124005

االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453اعدادية حلب للبناتادبيانوار حسين جابر خلف1704241522107003

التربية/جامعة القادسية669اعدادية الهدى للبناتعلمياستبرق سمير رحمان محمد1705241512115005

التربية/جامعة القادسية660ثانوية الرباب للبناتعلميرواء كريم خليل ابراهيم1706241512094032

التربية/جامعة القادسية646ثانوية الزهراء للبناتعلميوفاء نعيم جبر حسين1707241512134067

التربية/جامعة القادسية640اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب منصور حمزه عبد الحسين1708241512119153

التربية/جامعة القادسية635اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميهيلين حامد سرحان عبد1709241512122092

التربية/جامعة القادسية631.2ثانوية المتميزاتعلمينور نعيم خضير والي1710241512084051

التربية/جامعة القادسية631اعدادية الهدى للبناتعلمياسيا علي عريبي جابر1711241512115011

التربية/جامعة القادسية627اعدادية الهدى للبناتعلميميالء كاظم محسن حرف1712241512115120

التربية/جامعة القادسية626ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميآمنه كامل فاضل حسين1713241512082001

التربية/جامعة القادسية626اعدادية السنية للبناتعلميزينب عمران موسى حمود1714241512102072

التربية/جامعة القادسية622اعدادية الهدى للبناتعلمياالء علي راهي عطشان1715241512115018

التربية/جامعة القادسية620اعدادية الهدى للبناتعلميختام جليل امحان سلطان1716241512115033

التربية/جامعة القادسية620اعدادية الدغارة للبناتعلميمريم جمال حسين عبد هللا1717241512124108

التربية/جامعة القادسية617ثانوية الزهراء للبناتعلمينور الهدى هويدي منديلي يوسف1718241512134055

التربية/جامعة القادسية615اعدادية الفردوس للبناتعلميخديجه صاحب حازم حسن1719241512119073

التربية/جامعة القادسية615اعدادية الهدى للبناتعلمينور حسن بادي محيو1720241512115124

التربية/جامعة القادسية612اعدادية ميسلون للبناتعلميمريم فواز ريشان صبح1721241512106080

التربية/جامعة القادسية610اعدادية اسماء للبناتعلميرقيه حاكم ضايع جياد1722241512104026

التربية/جامعة القادسية610اعدادية النضال للبنينعلميحسن مراد كاظم جبار1723241511014015

التربية/جامعة القادسية608.2ثانوية المتميزاتعلميعال صالح هادي عبيد1724241512084035

التربية/جامعة القادسية606ثانوية الرواد للبنينعلميايمان حامد عبد الزهره حسين1725241512020004

التربية/جامعة القادسية605ثانوية الزهراء للبناتعلمينور الهدى علي طالب عبود1726241512134054

التربية/جامعة القادسية604ثانوية غزة للبناتعلميهناء رياض سميسم حربي1727241512097032

التربية/جامعة القادسية604اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء جاسم محمد كاظم1728241512106036

التربية/جامعة القادسية602اعدادية غماس للبنينعلميقاسم ابو علي حسين علي1729241511016244

التربية/جامعة القادسية601اعدادية السجاد للبنينعلميماهر ثعبان عبد عوض1730241511027125

التربية/جامعة القادسية599اعدادية عفك للبنينعلميمهند جواد عبد الكاظم كناوي1731241511011126

التربية/جامعة القادسية599ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميشهالء عبد الزهره طاشي مطلب1732241512082055

التربية/جامعة القادسية598ثانوية ابن الهيثم للبنينعلمينديم عادل شنان شياع1733241511019053

التربية/جامعة القادسية597اعدادية يافا للبناتعلميشهد ثعبان خشان حسين1734241512117159
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التربية/جامعة القادسية595اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميفاطمه قاسم صبر كاظم1735241512122070

التربية/جامعة القادسية595اعدادية الحوراء للبناتعلميزينب حسين عبد علي هادي1736241512123053

التربية/جامعة القادسية595ثانوية العفاف للبناتعلميعذراء كاظم منسي سرحان1737241512130039

التربية/جامعة القادسية595اعدادية الطليعة للبناتعلميدعاء حسين هادي احمد1738241512118027

التربية/جامعة القادسية594اعدادية غماس للبنينعلميمصطفى محمد عبد بردان1739241511016325

التربية/جامعة القادسية594ثانوية الشافعية للبناتعلمينرجس حامد تايه حمادي1740241512111033

التربية/جامعة القادسية593اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب فالح حسن جبار1741241512114136

التربية/جامعة القادسية592ثانوية المعارف االهلية للبنينعلمياحمد حميد كاظم علي1742241511037002

التربية/جامعة القادسية590ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميمحمد صاحب محمد حسن مهدي1743241511021038

التربية/جامعة القادسية589اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد ميري جبر محيسن1744241511017012

التربية/جامعة القادسية589اعدادية النضال للبنينعلميعلي عيسى عبد علي هوله1745241511014048

التربية/جامعة القادسية588اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب رباط حسين صالح1746241512119140

التربية/جامعة القادسية588اعدادية الشعلة للبنينعلميابراهيم جاسم والي عباس1747241511012001

التربية/جامعة القادسية588اعدادية الفردوس للبناتعلمياثير حسن دنف يونس1748241512119002

التربية/جامعة القادسية588اعدادية الطليعة للبناتعلميصابرين خضير عبد الساده حسون1749241512118072

التربية/جامعة القادسية588اعدادية الهدى للبناتعلميمروه كريم عبيد فرهود1750241512115110

التربية/جامعة القادسية587ثانوية العارضيات المختلطةعلميعباس هاتف عيدان عبدوش1751241511152034

التربية/جامعة القادسية587اعدادية السنية للبناتعلميحنين جبار حسن مغراف1752241512102033

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد عزيز عطيه عكيب1753241511012011

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الفردوس للبناتعلميتبارك فاضل فليح خايف1754241512119046

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الهدى للبناتعلميسرى عباس جاسم عبد هللا1755241512115074

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الطليعة للبناتعلميزهراء رحيم حسين فرحان1756241512118050

التربية/جامعة القادسية585اعدادية عفك للبنينعلميعلي عبد الحسين كشاش عبد هللا1757241511011085

التربية/جامعة القادسية585اعدادية السجاد للبنينعلميحيدر عدنان بازول موحي1758241511027056

التربية/جامعة القادسية585ثانوية السرور للبناتعلميمنار ريسان نعمه لطيف1759241512085060

التربية/جامعة القادسية585اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه امير حسون حمزه1760241512114200

التربية/جامعة القادسية585ثانوية العارضيات المختلطةعلمياسماء عنيد مامون طنوشي1761241512152001

التربية/جامعة القادسية584اعدادية سكينة للبناتعلميخديجه جبار زباله فليح1762241512093038

التربية/جامعة القادسية584ثانوية الفارابي للبنينعلميعماد وحيد ضمد هلوس1763241511042050

التربية/جامعة القادسية583اعدادية االميرات االهلية للبناتعلميغدير كفاح حسن ادريس1764241512125006

التربية/جامعة القادسية582اعدادية الشعلة للبنينعلميحامد بنو حسين عطيب1765241511012023

التربية/جامعة القادسية581ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميدعاء يحيى نور سلمان1766241512082022

التربية/جامعة القادسية581اعدادية الهدى للبناتعلميوسن نعيم مظهر جياد1767241512115138

التربية/جامعة القادسية581ثانوية مارب المختلطةعلمينرجس عزيز حمادي ثامر1768241512159007
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التربية/جامعة القادسية581اعدادية نفر للبنينعلمياالء حساب شالكه كاظم1769241512025001

التربية/جامعة القادسية580اعدادية يافا للبناتعلميهبه جميل نعمه محمد1770241512117225

التربية/جامعة القادسية580اعدادية فلسطين للبنينعلميمصطفى فريد كامل غازي1771241511013124

التربية/جامعة القادسية579ثانوية الجمهورية للبنينعلميعلي صالح جوده كاظم1772241511038013

التربية/جامعة القادسية579اعدادية عفك للبنينعلميمحمد حمزه حسين جياد1773241511011099

التربية/جامعة القادسية579اعدادية ميسلون للبناتعلميرسل رعد محسن علوان1774241512106030

التربية/جامعة القادسية578اعدادية السنية للبناتعلميرنده خيري حسن نوح1775241512102050

التربية/جامعة القادسية578ثانوية التحرير للبناتعلميعذراء شالكه كاظم هوان1776241512101056

التربية/جامعة القادسية578اعدادية النضال للبنينعلميعباس فاضل كاظم عباس1777241511014037

التربية/جامعة القادسية578اعدادية نفر للبنينعلميمرتضى سبتي رشيد حمود1778241511025025

التربية/جامعة القادسية577اعدادية الشامية للبنينعلميسيف الدين احمد وحيد شنان1779241511015099

التربية/جامعة القادسية577اعداديه الوهج للبنينعلميمصطفى احمد داخل محمد1780241511051088

التربية/جامعة القادسية576اعدادية الهدى للبناتعلميميس غالب حمزه حسن1781241512115118

التربية/جامعة القادسية576اعدادية اسماء للبناتعلميسمر سعد فزاع ياسين1782241512104056

التربية/جامعة القادسية576الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميريام رياض مراد مران1783241512112014

التربية/جامعة القادسية576ثانوية الزهراء للبناتعلميانتصار هادي عوض محمد1784241512134007

التربية/جامعة القادسية576اعدادية دمشق للبناتعلميايات حاتم ريشان جبح1785241512121011

التربية/جامعة القادسية575اعدادية الديوانية للبنينعلميمحمد محي فزع عجد1786241511028049

التربية/جامعة القادسية575اعدادية خديجة للبناتعلميدعاء عبد الكريم عبد علي خضير1787241512080038

التربية/جامعة القادسية575ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي كامل عبد كاطع1788241511042048

التربية/جامعة القادسية575اعدادية غماس للبنينعلميامير حاكم ادنان حسون1789241511016042

التربية/جامعة القادسية575اعدادية السجاد للبنينعلميايهاب يوسف نعمه عباس1790241511027021

التربية/جامعة القادسية574اعدادية غماس للبنينعلميحيدر سوادي عبد علي كاظم1791241511016109

التربية/جامعة القادسية574اعدادية غماس للبنينعلمياحمد عادل مسير حبيب1792241511016020

التربية/جامعة القادسية573اعدادية عفك للبنينعلمياحمد عبد الخالق بدري لفته1793241511011005

التربية/جامعة القادسية573اعدادية اسماء للبناتعلمينور الهدى حيدر علي عبد الحمزه1794241512104092

التربية/جامعة القادسية573ثانوية الرحمن االهلية للبنينعلميعلي حازم عبد االمير ديوان1795241511045008

التربية/جامعة القادسية572اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه ابراهيم اسماعيل علي1796241512115093

التربية/جامعة القادسية572اعدادية خديجة للبناتعلميسجى علي مزهر غزاي1797241512080107

التربية/جامعة القادسية572اعدادية فلسطين للبنينعلميجعفر كاظم ناصر حسون1798241511013032

التربية/جامعة القادسية571ثانوية العفاف للبناتعلميسجا ناجح عبد الكاظم جواد1799241512130032

التربية/جامعة القادسية571ثانوية الشافعية للبناتعلميحياة ماجد حميد شياع1800241512111015

التربية/جامعة القادسية570اعدادية فلسطين للبنينعلميحيدر كاظم ناصر حسون1801241511013050

التربية/جامعة القادسية570اعدادية يافا للبناتعلميهند عبد هللا هادي ناصر1802241512117233
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التربية/جامعة القادسية569ثانوية الرسول للبنينعلميبالسم فشالن ديوان عاشور1803241511035011

التربية/جامعة القادسية569االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي بعير علوان1804241511001111

التربية/جامعة القادسية569اعدادية قتيبة للبنينعلميمرتضى زامل حسين خلف1805241511003254

التربية/جامعة القادسية569اعدادية صنعاء للبناتعلميبنين حسين حمزه مخرب1806241512096008

التربية/جامعة القادسية569اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين صبحي كريم جاسم1807241511017051

التربية/جامعة القادسية569اعدادية السنية للبناتعلميدعاء جاسم محمد دهش1808241512102039

التربية/جامعة القادسية568ثانوية الفاضلية المختلطةعلميسالم كاظم عجيل حنت1809241511151012

التربية/جامعة القادسية568اعدادية قتيبة للبنينعلميربيع محمد طاهر نجم سلطان1810241511003098

التربية/جامعة القادسية568اعدادية خديجة للبناتعلمياسراء بدر رضيو كاظم1811241512080003

التربية/جامعة القادسية567اعدادية سومر للبنينعلمينمير كامل جاسم محل1812241511009129

التربية/جامعة القادسية567اعدادية الفردوس للبناتعلميرحاب عظيم عبد العباس هادي1813241512119091

التربية/جامعة القادسية567اعدادية دمشق للبناتعلميمنتهى عدنان تكليف سرحان1814241512121133

التربية/جامعة القادسية567ثانوية الرسول للبنينعلميمحمد قيس فليح عبد الحسن1815241511035051

التربية/جامعة القادسية567اعداديه الوهج للبنينعلميقاسم شاكر عوده مريد1816241511051063

التربية/جامعة القادسية565اعدادية سومر للبنينعلميضياء كاطع دويج حسين1817241511009064

التربية/جامعة القادسية565اعدادية الخنساء للبناتعلميديار حيدر احمد عبد1818241512114072

التربية/جامعة القادسية565اعدادية الهدى للبناتعلمياالء عباس والي مسيلب1819241512115016

التربية/جامعة القادسية565ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميحسام عواد راجح حسين1820241511021009

التربية/جامعة القادسية565اعدادية السنية للبناتعلميزينب ماجد كاظم عبد1821241512102073

التربية/جامعة القادسية565اعدادية خديجة للبناتعلميمريم رزاق جهاد عبد هللا1822241512080155

التربية/جامعة القادسية565ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمحمد محي كافي عطيه1823241511043062

التربية/جامعة القادسية564اعدادية الهدى للبناتعلمياسيل ظاهر حسين ياسر1824241512115012

التربية/جامعة القادسية564ثانوية العفاف للبناتعلميدعاء جابر حسن عباس1825241512130012

التربية/جامعة القادسية564اعدادية السنية للبناتعلميزينب ناصر ناجي عطيه1826241512102074

التربية/جامعة القادسية564اعدادية يافا للبناتعلميدعاء يعقوب هادي عبد الرضا1827241512117080

التربية/جامعة القادسية564اعدادية السجاد للبنينعلميعلي كريم حسن حمود1828241511027114

التربية/جامعة القادسية563ثانوية الشافعية للبناتعلمياسماء كريم جبير حسون1829241512111007

التربية/جامعة القادسية563ثانوية الفارابي للبنينعلميمصطفى عبد الحسين ادريس حسن1830241511042073

التربية/جامعة القادسية563اعدادية الحوراء للبناتعلميساجده عماد مراد كاظم1831241512123062

التربية/جامعة القادسية562اعدادية الهدى للبناتعلميضحى عبد االمير ابو الشون فريخ1832241512115082

التربية/جامعة القادسية562اعدادية حلب للبناتعلميمشكاة حميد خضر حسن1833241512107042

التربية/جامعة القادسية562اعدادية الحوراء للبناتعلميهبه كامل عبيد سلمان1834241512123124

التربية/جامعة القادسية561اعدادية الشعلة للبنينعلميمهدي عباس جبار شنان1835241511012091

التربية/جامعة القادسية561اعدادية الدغارة للبناتعلميبنين محمد عزيز عبد هللا1836241512124022
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التربية/جامعة القادسية561اعدادية الزيتون للبنينعلميحازم هيثم نجم عبود1837241511036031

التربية/جامعة القادسية561اعداديه الوهج للبنينعلميعلي جمعة زعيور ناهي1838241511051054

التربية/جامعة القادسية561اعدادية النضال للبنينعلميعباس محمد عاشور جويد1839241511014038

التربية/جامعة القادسية560اعدادية الصدرين للبنينعلمياياد مهدي كاطع داود1840241511005028

التربية/جامعة القادسية560اعدادية دمشق للبناتعلميمريم بشار جبار خشيش1841241512121132

التربية/جامعة القادسية560اعدادية الهدى للبناتعلميليلى عبد الرضا رحم محيسن1842241512115105

التربية/جامعة القادسية558اعدادية الشعلة للبنينعلميعقيل جالل امحان سلطان1843241511012045

التربية/جامعة القادسية558اعدادية سومر للبنينعلمياحمد حسن كاظم عيال1844241511009005

التربية/جامعة القادسية558ثانوية الزهراء للبناتعلمياالء مسعود شعالن عبيد1845241512134004

التربية/جامعة القادسية558اعدادية دمشق للبناتعلميعذراء فالح عبد الحسن صاحب1846241512121114

التربية/جامعة القادسية558اعدادية الحمزة للبنينعلميعباس رزاق حمزه محمد1847241511010122

التربية/جامعة القادسية557اعدادية الحوراء للبناتعلميساره هاني حسين حسون1848241512123070

التربية/جامعة القادسية557اعدادية سكينة للبناتعلميحنين رعد رحيم عباس1849241512093032

التربية/جامعة القادسية557اعدادية السنية للبناتعلميفقدان محسن عبد الكاظم جواد1850241512102107

التربية/جامعة القادسية557ثانوية العارضيات المختلطةعلميحيدر كاظم باطي صبر1851241511152019

التربية/جامعة القادسية556االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى رعد هاتف جابر1852241511001348

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الشعلة للبنينعلميمصطفى فيصل غازي عبد هللا1853241511012087

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الحمزة للبنينعلميعباس جيجان فضيل عبود1854241511010119

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الديوانية للبنينعلميعباس عالوي وشيح حسن1855241511028027

التربية/جامعة القادسية556اعدادية يافا للبناتعلميحوراء رحيم ثجيل ناصر1856241512117064

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الدغارة للبناتعلميهدى عبد هللا كزار صالح1857241512124127

التربية/جامعة القادسية556ثانوية العارضيات المختلطةعلميرغداء مهدي صالح محمد1858241512152005

التربية/جامعة القادسية556اعدادية النضال للبنينعلميمحمد قاسم انعاس عتيوي1859241511014066

التربية/جامعة القادسية555اعدادية اسماء للبناتعلميسمر عبد الواحد حسن خشان1860241512104057

التربية/جامعة القادسية555ثانوية خولة للبناتعلميغفران حسن حمزه عبد االمير1861241512116033

التربية/جامعة القادسية555اعدادية دمشق للبناتعلميزينب رعد خشان حيون1862241512121084

التربية/جامعة القادسية554اعدادية يافا للبناتعلميسونار صبيح دربيل عبد1863241512117156

التربية/جامعة القادسية554اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى نبيل عبد الزهره محمد1864241512114271

التربية/جامعة القادسية554اعدادية الخنساء للبناتعلميسارة حميد حمزه كصاد1865241512114145

التربية/جامعة القادسية553ثانوية الرسول للبنينعلمياحمد محسن هلوس حاجم1866241511035007

التربية/جامعة القادسية553اعدادية الدغارة للبناتعلميحوراء عباس كاظم عباس1867241512124031

التربية/جامعة القادسية553اعدادية التآخي للبنينعلميفيصل كريم غضبان جحالي1868241511029121

التربية/جامعة القادسية553ثانوية غزة للبناتعلميحنان حسن كزار ساجت1869241512097009

التربية/جامعة القادسية553اعدادية الهدى للبناتعلمياسماء علي راهي عطشان1870241512115010
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التربية/جامعة القادسية552اعدادية الشامية للبنينعلميحيدر عبد الخالق ابو الشون ابو هديله1871241511015072

التربية/جامعة القادسية552اعدادية ميسلون للبناتعلمياسالم حمزه فاضل يوسف1872241512106005

التربية/جامعة القادسية552ثانوية الصالحية للبنينعلميحسين يحيى عبد علي1873241511022019

التربية/جامعة القادسية551اعدادية الخنساء للبناتعلمينهى موسى نعمه حسين1874241512114244

التربية/جامعة القادسية551اعدادية الهدى للبناتعلميطيبه كامل راعي عطيوي1875241512115086

التربية/جامعة القادسية551اعدادية الجواهري للبنينعلميعلي جبار حسين عليوي1876241511018044

التربية/جامعة القادسية551ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميمصطفى عبد الهادي وحيد عبد1877241511021039

التربية/جامعة القادسية550اعدادية الشامية للبنينعلميعالء عبد االمير كريم عبد الحسن1878241511015119

التربية/جامعة القادسية550اعدادية الخنساء للبناتعلميرونق كريم جاسم جياد1879241512114098

التربية/جامعة القادسية550اعدادية خديجة للبناتعلميساهره حسن كشكول ظاهر1880241512080102

التربية/جامعة القادسية550ثانوية أم المؤمنين للبناتعلمينورا حسين عبد مزهر1881241512113017

التربية/جامعة القادسية550اعدادية عفك للبنينعلميعلي رحيم محمد رشك1882241511011082

التربية/جامعة القادسية549اعدادية دمشق للبناتعلميبراء باسم عبد الحمزه مطر1883241512121015

التربية/جامعة القادسية549ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميتبارك عامر عبد المجيد عبد الصاحب1884241512081014

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الطليعة للبناتعلميغدير رضا كاظم عبعوب1885241512118078

التربية/جامعة القادسية548ثانوية الصفوه للبناتعلميرسل ماجد غافل مرهون1886241512126006

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الحوراء للبناتعلميمروه رحيم كاظم عاشور1887241512123100

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الهدى للبناتعلميهاله قيس مجباز ضايع1888241512115130

التربية/جامعة القادسية547ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميعماد موسى عباس بعيوي1889241511160015

التربية/جامعة القادسية547اعدادية السنية للبناتعلميزهراء محمد عبود فرحان1890241512102063

التربية/جامعة القادسية546اعدادية الصدرين للبنينعلمياحمد كاظم كاطع حسين1891241511005012

التربية/جامعة القادسية546اعدادية فلسطين للبنينعلميصدام كريم حمزه جاسم1892241511013063

التربية/جامعة القادسية546اعدادية حلب للبناتعلمينورس حسن جبر وناس1893241512107047

التربية/جامعة القادسية546اعدادية الهدى للبناتعلميماجده علي حسين بيد هللا1894241512115107

التربية/جامعة القادسية546ثانوية خولة للبناتعلميخديجه حسن كشاش جبر1895241512116017

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الصدرين للبنينعلميضرغام احمد عريبي غالي1896241511005072

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الحوراء للبناتعلميمريم كاظم جوده جالب1897241512123103

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الزيتون للبنينعلميوسام طه حتاته طعمه1898241511036198

التربية/جامعة القادسية545ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميحسن عايد حسن عبود1899241511160005

التربية/جامعة القادسية545اعدادية دمشق للبناتعلميانفال مهدي شاكر جبر1900241512121007

التربية/جامعة القادسية544اعدادية سومر للبنينعلميحسين عواد كاظم علوان1901241511009034

التربية/جامعة القادسية544اعدادية الخنساء للبناتعلميجنان كاظم محمد ناصر1902241512114051

التربية/جامعة القادسية544اعدادية يافا للبناتعلميعلياء عمار ياسر تايه1903241512117174

التربية/جامعة القادسية544اعدادية يافا للبناتعلميهيام عدنان كاطع طوفان1904241512117235
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التربية/جامعة القادسية544ثانوية الرواد للبنينعلمينسرين نوماس حمد جاسم1905241512020025

التربية/جامعة القادسية544اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزهراء امين مراد سعيدان1906241512122032

التربية/جامعة القادسية544اعدادية خديجة للبناتعلميصفى هادي كوشان عوفي1907241512080118

التربية/جامعة القادسية544اعدادية الفردوس للبناتعلميزمزم نمير تركي عطيه1908241512119112

التربية/جامعة القادسية544ثانوية الشافعية للبناتعلمينسرين عالوي عبد االمير طعمه1909241512111035

التربية/جامعة القادسية543ثانوية التحرير للبناتعلمياسراء فليح حبيب روضان1910241512101001

التربية/جامعة القادسية543االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد علي راضي مخيف1911241511001046

التربية/جامعة القادسية543ثانوية الصالحية للبنينعلميمرتضى عالوي حسين مطلق1912241511022045

التربية/جامعة القادسية543اعدادية ابن النفيس للبنينعلميكرار ميثم زكي شنين1913241511002091

التربية/جامعة القادسية543ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميسجاد عبد ميري صخير1914241511019020

التربية/جامعة القادسية543اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي نزار حميد عبد علي1915241511010164

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الحمزة للبنينعلميكرار حيدر شرشاب فليح1916241511010176

التربية/جامعة القادسية542ثانوية النهضة للبنينعلميشفيع رحيم حميد محمد1917241511032032

التربية/جامعة القادسية542ثانوية الفاضلية المختلطةعلميمالك عباس علي حسن1918241511151018

التربية/جامعة القادسية542اعدادية صنعاء للبناتعلميتبارك محمد مرزه حمزه1919241512096009

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الحوراء للبناتعلميدعاء عماد سعدون ناجي1920241512123025

التربية/جامعة القادسية541االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد الرحيم عبد االمير جواد1921241511001303

التربية/جامعة القادسية541ثانوية المعارف األهلية للبناتعلمينورهان انتظار كاظم صاحب1922241512082079

التربية/جامعة القادسية541اعدادية السنية للبناتعلميساره سالم فاضل سعدون1923241512102077

التربية/جامعة القادسية541اعدادية دمشق للبناتعلميخديجه نائل محمود مصطفى1924241512121034

التربية/جامعة القادسية541اعدادية خديجة للبناتعلميمها حبيب اسماعيل عبد1925241512080166

التربية/جامعة القادسية541اعدادية سومر للبنينعلميمسلم شاكر يونس جالب1926241511009118

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الشامية للبنينعلميسيف الدين شاكر كامل صالح1927241511015100

التربية/جامعة القادسية540اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء حسين عبيد نغيش1928241512104033

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الطليعة للبناتعلميهبه عباس عبد كاظم1929241512118095

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب رحمن متعب عناد1930241512119141

التربية/جامعة القادسية540اعدادية سكينة للبناتعلميشيماء سعدون نجم عبد1931241512093074

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الهدى للبناتعلمياالء جعفر هاشم قنبر1932241512115014

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الخنساء للبناتعلميشهد مجيد عبد الحمزه لفته1933241512114173

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الخنساء للبناتعلميشهالء مجيد عبد الحمزه لفته1934241512114175

التربية/جامعة القادسية540اعدادية يافا للبناتعلميافراح عبد المجيد حامد جاسم1935241512117022

التربية/جامعة القادسية540اعدادية يافا للبناتعلميحنين علي حاتم عبداوي1936241512117061

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الكوثر للبناتعلمياالء عبد الحمزه كاظم عزال1937241512108006

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الحمزة للبنينعلميامير موسى راضي طعيمه1938241511010038
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التربية/جامعة القادسية539اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميايات فوزي شاكر منسي1939241512122007

التربية/جامعة القادسية539ثانوية مارب المختلطةعلميحسين ابراهيم حاكم منزل1940241511159008

التربية/جامعة القادسية539اعدادية غماس للبنينعلميمرتضى حسين فاضل عبيس1941241511016301

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الزيتون للبنينعلميمرتضى راهي عجمي شالش1942241511036169

التربية/جامعة القادسية539اعدادية حلب للبناتعلميازهار عبد هللا حمزه عباس1943241512107001

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الهدى للبناتعلميمريم حسن حاتم جبر1944241512115111

التربية/جامعة القادسية538اعدادية قتيبة للبنينعلميوليد خالد عبد الحسين صبيح1945241511003294

التربية/جامعة القادسية538االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر شاكر عباس طوفان1946241511001132

التربية/جامعة القادسية538ثانوية الصفوه للبناتعلميدعاء ماجد جابر طرفه1947241512126004

التربية/جامعة القادسية538اعدادية الحوراء للبناتعلمينوره صادق عبد فجر1948241512123122

التربية/جامعة القادسية538ثانوية الشافعية للبناتعلميوالء داخل حميد زغير1949241512111044

التربية/جامعة القادسية538اعدادية غماس للبنينعلميحسين حاكم كبسون هريبد1950241511016088

التربية/جامعة القادسية538ثانوية الزهراء للبناتعلميرباب فاضل ثامر حسين1951241512134021

التربية/جامعة القادسية538ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميعبد الحسين كاظم حزام عوده1952241511019024

التربية/جامعة القادسية538ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميحسين عايد حسن عبود1953241511160006

التربية/جامعة القادسية538الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى علميسيف جواد كريم عبد1954241511026016

التربية/جامعة القادسية538اعدادية الخنساء للبناتعلمياصاله فؤاد عبد فليح1955241512114019

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الشامية للبنينعلميمحمد كصاد عاجل نفاش1956241511015179

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الفردوس للبناتعلمينبا مزهر سالم هندس1957241512119235

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الشامية للبنينعلمياحمد سالم كاظم سلمان1958241511015006

التربية/جامعة القادسية537اعدادية قتيبة للبنينعلميعباس سمير جاسم محمد1959241511003135

التربية/جامعة القادسية537اعدادية المصطفى للبنينعلميكرار حيدر عبود عبد الحسين1960241511017117

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الديوانية للبناتعلميمسره حازم عبد االمير عبد الحسين1961241512103075

التربية/جامعة القادسية537ثانوية الفارابي للبنينعلميمحمد باسم عواد كاظم1962241511042061

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد مرشد خلف كريم1963241511036016

التربية/جامعة القادسية537ثانوية الشفاعة للبناتعلميزهراء صباح عبد غزاي1964241512131007

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الخنساء للبناتعلميسارة مزيهر ديان ثعبان1965241512114146

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الكرامة للبنينعلميكاظم عدنان جليل حمزه1966241511004061

التربية/جامعة القادسية536اعدادية سيد االنام للبنينعلمياحمد ياسين خضير هادي1967241511039005

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الدغارة للبنينعلمياحمد سرحان عبد حمدي1968241511008021

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الشعلة للبنينعلميمصطفى صبيح حسن ياسر1969241511012086

التربية/جامعة القادسية535اعدادية الكوثر للبناتعلميميس ميثم جليل صالح1970241512108120

التربية/جامعة القادسية535اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد عزيز جياد جوده1971241511036013

التربية/جامعة القادسية535اعدادية السنية للبناتعلميايات جواد كاظم شناوه1972241512102021
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التربية/جامعة القادسية535اعدادية الكوثر للبناتعلمينور الهدى احمد جاسم كاظم1973241512108125

التربية/جامعة القادسية535ثانوية الرسول للبنينعلميمحمد نعيم مطشر محسن1974241511035052

التربية/جامعة القادسية535ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلمياحمد ناصر حسين عباس1975241511021005

التربية/جامعة القادسية535ثانوية النهضة للبنينعلميزيد مؤيد رياح غازي1976241511032025

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الشامية للبنينعلميغيث نجم عبد هللا مجيد1977241511015154

التربية/جامعة القادسية534ثانوية الرافدين للبنينعلميضرغام يوسف لفته علي1978241511034024

التربية/جامعة القادسية534اعدادية االميرات االهلية للبناتعلميامنه حسين رحمان عباس1979241512125002

التربية/جامعة القادسية534اعدادية السجاد للبنينعلميحسن داخل كريم جليب1980241511027036

التربية/جامعة القادسية534اعدادية السجاد للبنينعلميحسام محمد عباس محمد1981241511027034

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الدغارة للبناتعلمياسيل سجل شبيل حسين1982241512124011

التربية/جامعة القادسية534اعداديه الوهج للبنينعلميكرار جبار شبالوي كشاش1983241511051065

التربية/جامعة القادسية534اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميبتول ثامر مراد سعيدان1984241512122009

التربية/جامعة القادسية533اعدادية فلسطين للبنينعلميهاشم عبد هزاع مصحب1985241511013134

التربية/جامعة القادسية533اعدادية عفك للبنينعلميحسين ميري كريم حسين1986241511011044

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الديوانية للبناتعلميهدى رياض حسن ادريس1987241512103091

التربية/جامعة القادسية533اعدادية فلسطين للبنينعلمياحمد كاظم جابر حسن1988241511013013

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الشعلة للبنينعلميليث حسين بادي شهيب1989241511012067

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الثقلين للبنينعلميعبد هللا حامد جفات مسلم1990241511030034

التربية/جامعة القادسية533اعدادية غماس للبنينعلميمصطفى نزار نظيم كنان1991241511016328

التربية/جامعة القادسية533ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميهدى فيصل رحيم حسين1992241512113018

التربية/جامعة القادسية533ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميمها علي حسين عيدان1993241512220044

التربية/جامعة القادسية533اعدادية السنية للبناتعلميمنار محمد كاظم حسين1994241512102113

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الفردوس للبناتعلميغفران عباس عبد حسين1995241512119200

التربية/جامعة القادسية532االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد جواد كاظم حمزه1996241511001029

التربية/جامعة القادسية532اعدادية الدغارة للبناتعلميسهاد حسين عويز لفيلف1997241512124083

التربية/جامعة القادسية532اعدادية سيد االنام للبنينعلميليث فارس نوري محمد1998241511039056

التربية/جامعة القادسية532اعدادية المصطفى للبنينعلميعمر كريم جاسم سلمان1999241511017104

التربية/جامعة القادسية532ثانوية التحرير للبناتعلميزهراء عادل جواد كاظم2000241512101025

التربية/جامعة القادسية532ثانوية راهب بني هاشم المختلطةعلميايمان عبد كاظم محمد2001241512153002

التربية/جامعة القادسية532اعدادية السنية للبناتعلميفرقان واثق محيي هاشم2002241512102106

التربية/جامعة القادسية532ثانوية الفارابي للبنينعلميمحمد حسن عبد الرزاق مطر2003241511042063

التربية/جامعة القادسية531اعدادية ابن النفيس للبنينعلميهاشم قاسم كاظم حسين2004241511002133

التربية/جامعة القادسية531اعدادية الدغارة للبنينعلميامير صالح سعدون حسن2005241511008031

التربية/جامعة القادسية531اعدادية يافا للبناتعلميزهراء بوهان ابو عبيد علي2006241512117103
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التربية/جامعة القادسية531اعدادية ميسلون للبناتعلميزينب صالح مهدي حسين2007241512106049

التربية/جامعة القادسية531اعدادية نفر للبنينعلميعقيل سامي محمد جبر2008241511025016

التربية/جامعة القادسية531اعدادية التآخي للبنينعلميحسين صاحب كاظم حسين2009241511029048

التربية/جامعة القادسية531اعدادية الحوراء للبناتعلميصابرين علي محمد شمخي2010241512123081

التربية/جامعة القادسية530اعدادية سومر للبنينعلميجاسم نعيس راضي حنون2011241511009023

التربية/جامعة القادسية530ثانوية الرافدين للبنينعلميعلي عبد الكريم فرحان عبد الحسين2012241511034032

التربية/جامعة القادسية530اعدادية العروبة للبناتعلميهدى توفيق عبد الحسين موسى2013241512120195

التربية/جامعة القادسية530اعدادية الكوثر للبناتعلمينور الهدى جاسم محمد عبطان2014241512108127

التربية/جامعة القادسية530اعدادية الزيتون للبنينعلميطارق عداي زياد عيدان2015241511036086

التربية/جامعة القادسية530اعدادية سكينة للبناتعلميمشاعل قاسم زعال عنيد2016241512093093

التربية/جامعة القادسية530ثانوية التراث األهلية للبنينعلميزين العابدين احمد حسين كرم2017241511043033

التربية/جامعة القادسية530اعدادية ميسلون للبناتعلميحوراء فاضل منصور طليع2018241512106028

التربية/جامعة القادسية529اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد ناظم عيال ديان2019241511010200

التربية/جامعة القادسية529اعدادية يافا للبناتعلميهدى حسين عبد المحسن حسن2020241512117226

التربية/جامعة القادسية529اعدادية غماس للبنينعلمياكرم احمد حمزه بالش2021241511016035

التربية/جامعة القادسية529اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميكرار علي عبيد حاجم2022241511204028

التربية/جامعة القادسية529اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء حميد رزاق علي2023241512115055

التربية/جامعة القادسية528اعدادية سومر للبنينعلميهاني خانس عداي معزول2024241511009136

التربية/جامعة القادسية528اعدادية دمشق للبناتعلميغاده فاضل جهود عريبي2025241512121117

التربية/جامعة القادسية528اعدادية خديجة للبناتعلميصابرين حسين جاسم سلطان2026241512080116

التربية/جامعة القادسية528اعدادية يافا للبناتعلميفاطمه فاضل مدلول جياد2027241512117191

التربية/جامعة القادسية625اعدادية التآخي للبنينادبيعادل سمير كريم عبد الحسين2028241521029045

التربية/جامعة القادسية622ثانوية القانتات للبناتادبيامنه فواز مطير عبد2029241522083003

التربية/جامعة القادسية609اعدادية الخنساء للبناتادبيتمارا فارس صالل جبار2030241522114018

التربية/جامعة القادسية604ثانوية الزهراء للبناتادبيهدى عبد الحسن خشان حبان2031241522134029

التربية/جامعة القادسية603اعدادية صنعاء للبناتادبيهدير قاسم جواد كاظم2032241522096034

التربية/جامعة القادسية600اعدادية الخنساء للبناتادبيياسمين ارشد جمال سعيد2033241522114115

التربية/جامعة القادسية600ثانوية مارب المختلطةادبياسماء كريم سلهو جراح2034241522159001

التربية/جامعة القادسية599ثانوية بلقيس للبناتادبيهدى هادي معارج كاطع2035241522110036

التربية/جامعة القادسية598اعدادية زنوبيا للبناتادبياسماء عادل عبد الحسن محمد2036241522100004

التربية/جامعة القادسية597اعدادية دمشق للبناتادبيعاتكه ابراهيم جميل بدر2037241522121028

التربية/جامعة القادسية595ثانوية الزهراء للبناتادبيساجده عباس ارحيم والي2038241522134013

التربية/جامعة القادسية595ثانوية خولة للبناتادبيفرقان توفيق شاكر شالل2039241522116049

التربية/جامعة القادسية594اعدادية اسماء للبناتادبيحنين حسين علي محمد2040241522104009
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التربية/جامعة القادسية593الخارجياتادبيفرح عبد الحميد راجح مسير2041241522401028

التربية/جامعة القادسية590اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء فؤاد عبد عون محمد2042241522122020

التربية/جامعة القادسية585ثانوية الزهراء للبناتادبينور عطا عباس عطيه2043241522134026

التربية/جامعة القادسية584اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيبراق مكي رشاد خفيف2044241522122004

التربية/جامعة القادسية579ثانوية خولة للبناتادبيهدى هادي حسين خلف2045241522116061

التربية/جامعة القادسية579اعدادية السنية للبناتادبيجيهان رعد مجيد كاظم2046241522102013

التربية/جامعة القادسية579اعدادية الفردوس للبناتادبيمنار حسين كاظم محمد2047241522119100

التربية/جامعة القادسية576اعدادية سومر للبنينادبيساجد حامد كاظم سعيد2048241521009023

التربية/جامعة القادسية575اعدادية سكينة للبناتادبيرسل مبثم عبيد حولي2049241522093014

التربية/جامعة القادسية574ثانوية العراق للبنينادبيانور رحمن عبيس جياد2050241521024008

التربية/جامعة القادسية574اعدادية الخنساء للبناتادبينوره سالم زباله ناجي2051241522114104

التربية/جامعة القادسية574اعدادية سكينة للبناتادبينور الهدى حسين كاظم حمود2052241522093038

التربية/جامعة القادسية573الخارجيونادبيحازم حسن جبار داخل2053241521400005

التربية/جامعة القادسية573اعدادية سكينة للبناتادبيتبارك محمد حنويت عطيوي2054241522093008

التربية/جامعة القادسية572اعدادية سكينة للبناتادبينور مانع عطيه غلطان2055241522093041

التربية/جامعة القادسية570اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء كاطع شلج عبد2056241522104021

التربية/جامعة القادسية570ثانوية خولة للبناتادبيفاطمه حسن رسن حسين2057241522116045

التربية/جامعة القادسية569اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء بشير جابر حسن2058241522119053

التربية/جامعة القادسية568ثانوية غزة للبناتادبيجنان جعفر جليل جبار2059241522097013

التربية/جامعة القادسية568اعدادية يافا للبناتادبيبنين حسين حمزه رويضي2060241522117006

التربية/جامعة القادسية567اعدادية التآخي للبنينادبيمصطفى حامد لفته مزهر2061241521029077

التربية/جامعة القادسية567اعدادية سومر للبنينادبيمرتضى عبيس دشمان عباس2062241521009055

التربية/جامعة القادسية566اعدادية سومر للبنينادبيسجاد كاظم شاكر عبد2063241521009026

التربية/جامعة القادسية566اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين عباس عواد شطنان2064241522123016

التربية/جامعة القادسية564اعدادية دمشق للبناتادبيزينب علي عواد كاظم2065241522121019

التربية/جامعة القادسية563ثانوية االنتصار للبناتادبيحوراء ميري هواله حسن2066241522105008

التربية/جامعة القادسية563اعدادية اسماء للبناتادبيساره حسين هرباد شوجه2067241522104029

التربية/جامعة القادسية562ثانوية العفاف للبناتادبيهدى عالء حمزه راضي2068241522130030

التربية/جامعة القادسية562اعدادية سكينة للبناتادبيبنين مالك مهدي حريجه2069241522093007

التربية/جامعة القادسية561ثانوية مارب المختلطةادبيسجاد حسين محمد هتيمي2070241521159014

التربية/جامعة القادسية561اعدادية دمشق للبناتادبيميامي مهند شريف راضي2071241522121034

التربية/جامعة القادسية560اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء فاهم جابر كاظم2072241522114079

التربية/جامعة القادسية560ثانوية الفاضلية المختلطةادبينيران عباس عبد االمير واوي2073241522151012

التربية/جامعة القادسية560اعدادية دمشق للبناتادبيغدير عبد الرحيم علي محمد2074241522121029
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التربية/جامعة القادسية560ثانوية العفاف للبناتادبيرسل ياسر جميل علي2075241522130010

التربية/جامعة القادسية559اعدادية ميسلون للبناتادبيحنين محمد وذاح طالل2076241522106017

التربية/جامعة القادسية558اعدادية اسماء للبناتادبيشذى طعيمه نجم سوادي2077241522104038

التربية/جامعة القادسية558اعدادية سكينة للبناتادبيكوثر حسن محمد حمزه2078241522093031

التربية/جامعة القادسية558اعدادية غماس للبنينادبيامجد عبد المحسن نوري عبد الحسين2079241521016011

التربية/جامعة القادسية558ثانوية العفاف للبناتادبيزينب جابر جواد راضي2080241522130015

التربية/جامعة القادسية557اعدادية الهدى للبناتادبيهديل كامل مطر جبير2081241522115043

التربية/جامعة القادسية555اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه حسين رباط عبود2082241522093027

التربية/جامعة القادسية554ثانوية الرباب للبناتادبيرقيه محمد عباس نعمه2083241522094015

التربية/جامعة القادسية554اعدادية دمشق للبناتادبيام البنين اسعد هادي حسين2084241522121004

التربية/جامعة القادسية552ثانوية اليرموك للبنينادبياحمد محسن سلطان حلو2085241521023003

التربية/جامعة القادسية551اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك اعالن خنطيل خضر2086241522108007

التربية/جامعة القادسية551ثانوية المرادية المختلطةادبيعلي غانم عباس سايب2087241521158013

التربية/جامعة القادسية549ثانوية االنتصار للبناتادبياخالص حسين كاظم واجل2088241522105002

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمة حيدر جفات جاسم2089241522114087

التربية/جامعة القادسية548ثانوية اليرموك للبنينادبينجاح حسن جواد جاسم2090241521023049

التربية/جامعة القادسية548اعدادية زنوبيا للبناتادبيمارب احمد كاظم مزهر2091241522100057

التربية/جامعة القادسية546اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه منديل حمزه حاجي2092241522104049

التربية/جامعة القادسية546اعدادية خديجة للبناتادبيزينب علي هادي جوده2093241522080021

التربية/جامعة القادسية546ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيساره يوسف كطيف ناصر2094241522113016

التربية/جامعة القادسية545ثانوية خولة للبناتادبياثمار فرحان جواد كاظم2095241522116001

التربية/جامعة القادسية545ثانوية االنتصار للبناتادبيرحاب سعيد جابر عباس2096241522105014

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الفردوس للبناتادبيغيداء ملحان غانم عبد2097241522119094

التربية/جامعة القادسية544اعدادية المصطفى للبنينادبيعماد عباس تومان اسماعيل2098241521017073

التربية/جامعة القادسية543اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء عقيل حمزه كاظم2099241522108027

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الفردوس للبناتادبيهديل سلمان جبير زماط2100241522119117

التربية/جامعة القادسية541اعدادية النور للبناتادبيسحر صاحب موازي موجد2101241522095043

التربية/جامعة القادسية541ثانوية غزة للبناتادبيمثال علم شعالن غيدان2102241522097039

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الهدى للبناتادبيسهى عبد الحمزه جابر ظاهر2103241522115024

التربية/جامعة القادسية540اعدادية التآخي للبنينادبيحيدر حسين هاني جعفر2104241521029029

التربية/جامعة القادسية540اعدادية النضال للبنينادبيعبد الواحد كاظم جبار يوسف2105241521014045

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين عبد محمد جاسم2106241522119023

التربية/جامعة القادسية539اعدادية السنية للبناتادبيناهده طاهر حبيني عطيه2107241522102055

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الديوانية للبناتادبيعال رياض كاظم بشبوش2108241522103049
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التربية/جامعة القادسية539اعدادية الهدى للبناتادبيازهار حتحوت باهن جاسم2109241522115001

التربية/جامعة القادسية538ثانوية اليرموك للبنينادبيهدى فاضل عبد الحمزه كاظم2110241522023010

التربية/جامعة القادسية538اعدادية الصدرين للبنينادبيحسين ياسر أهنين عباس2111241521005040

التربية/جامعة القادسية538ثانوية غزة للبناتادبيرسل نايف عبد الكاظم عبود2112241522097019

التربية/جامعة القادسية538اعدادية صنعاء للبناتادبيايمان فرحان عاجل جاسم2113241522096003

التربية/جامعة القادسية537اعدادية غماس للبنينادبياحمد قاسم كاظم جاسم2114241521016005

التربية/جامعة القادسية537ثانوية اليرموك للبنينادبيهبه رزاق عبد الزهره كاظم2115241522023009

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد عناد كاظم والي2116241522119084

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه علي كاظم خلف2117241522114041

التربية/جامعة القادسية535الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبياسراء عبد علي نجم عبد2118241522112002

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الزيتون للبنينادبيمصطفى فرار عبد مخيف2119241521036125

التربية/جامعة القادسية534اعدادية دمشق للبناتادبيشمس قيصر فليح ابو سوده2120241522121024

التربية/جامعة القادسية533اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك عباس كريم حسين2121241522106013

التربية/جامعة القادسية532ثانوية الزهراء للبناتادبيسراب عبودي لويخ جغال2122241522134015

التربية/جامعة القادسية532ثانوية خولة للبناتادبياالء سعيد عبيد جبر2123241522116004

التربية/جامعة القادسية531اعدادية الخنساء للبناتادبينوره جاهل جاسم سوادي2124241522114103

التربية/جامعة القادسية531اعدادية النور للبناتادبيساره فواز ساجت تايه2125241522095040

التربية/جامعة القادسية531ثانوية الزهراء للبناتادبيرويده ناظم محمد فرهود2126241522134009

التربية/جامعة القادسية530ثانوية التحرير للبناتادبياستبرق حسن كريم سليمان2127241522101001

التربية/جامعة القادسية529اعدادية دمشق للبناتادبيحوراء حازم عبد الحمزه مطر2128241522121009

التربية/جامعة القادسية528ثانوية العدل المختلطةادبيجواد كاظم عبد عريبي2129241521161006

التربية/جامعة القادسية528ثانوية الزهراء للبناتادبيمها عبد هاني عبود2130241522134023

التربية/جامعة القادسية527اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء علي كاظم حسين2131241522114029

التربية/جامعة القادسية527اعدادية السنية للبناتادبيرغد صالح مهدي مايح2132241522102025

التربية/جامعة القادسية527ثانوية االنتصار للبناتادبيعلياء محسن كاظم واجل2133241522105022

التربية/جامعة القادسية526اعدادية اسماء للبناتادبيحال حميد طوفان حمزه2134241522104008

التربية/جامعة القادسية526اعدادية ميسلون للبناتادبيعبير كامل عبد الخالق كريم2135241522106043

التربية/جامعة القادسية525ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيبيداء ماجد عبد محمد2136241522081004

التربية/جامعة القادسية525ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيايثار مهدي محمد عنجور2137241522220007

التربية/جامعة القادسية524اعدادية سكينة للبناتادبياسراء امير عبد الزهره شناوه2138241522093001

التربية/جامعة القادسية524اعدادية صنعاء للبناتادبيدعاء سالم عبد الساده كيطان2139241522096007

التربية/جامعة القادسية523ثانوية بلقيس للبناتادبيهدير محيسن زاير عوج2140241522110037

التربية/جامعة القادسية523اعدادية اسماء للبناتادبيصفاء كاظم حسن فزاع2141241522104041

التربية/جامعة القادسية523ثانوية الرباب للبناتادبيايناس حمزه حسان مجلي2142241522094004
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التربية/جامعة القادسية523ثانوية القانتات للبناتادبيسعاد طالب حمزه عبود2143241522083016

التربية/جامعة القادسية522ثانوية غزة للبناتادبيهناء سالم عيسى جبار2144241522097050

التربية/جامعة القادسية522اعدادية حلب للبناتادبينور عذاب عبد علي عوده2145241522107028

التربية/جامعة القادسية521اعدادية الحوراء للبناتادبينوره علي قابل كاظم2146241522123070

التربية/جامعة القادسية520اعدادية الهدى للبناتادبيامال محمد كامل منكاش2147241522115003

التربية/جامعة القادسية520اعداديه الوهج للبنينادبييوسف موحان شيحان صحن2148241521051059

التربية/جامعة القادسية520ثانوية الشافعية للبناتادبيصبا جادر فليح عبد الصاحب2149241522111020

التربية/جامعة القادسية519ثانوية غزة للبناتادبيانوار احمد مهدي عبد الحسين2150241522097008

التربية/جامعة القادسية519اعدادية زنوبيا للبناتادبيسجى علي خضير وحيد2151241522100041

التربية/جامعة القادسية519ثانوية مارب المختلطةادبيمنال جفات ديوان ناصر2152241522159003

التربية/جامعة القادسية519اعدادية السنية للبناتادبيحوراء حامد ططر ثامر2153241522102018

التربية/جامعة القادسية519اعدادية يافا للبناتادبيوسن حمزه عبد نور كشمر2154241522117063

التربية/جامعة القادسية518اعدادية سكينة للبناتادبينور حيدر عبد العالي محمد2155241522093039

التربية/جامعة القادسية518اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيياسمين سوادي فارس عبد الزهره2156241522122053

التربية/جامعة القادسية517ثانوية خولة للبناتادبيشهد أنعم صبار عباس2157241522116037

التربية/جامعة القادسية517اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء نزار جبار شيال2158241522115009

التربية/جامعة القادسية517اعدادية اسماء للبناتادبيزينب عماد محمد عبيد2159241522104026

التربية/جامعة القادسية516اعدادية الطليعة للبناتادبينور عزيز حمزه حميدي2160241522118046

التربية/جامعة القادسية516اعدادية الكوثر للبناتادبيسهى نجاح مسلم علي2161241522108035

التربية/جامعة القادسية516ثانوية الشفاعة للبناتادبيزهراء فرحان جدعان راهي2162241522131005

التربية/جامعة القادسية516اعدادية الحوراء للبناتادبيبراق حيدر عنتيك معبد2163241522123013

التربية/جامعة القادسية515اعدادية يافا للبناتادبيغفران محمد جوده زغير2164241522117045

التربية/جامعة القادسية515اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاطمه كاظم علي خطار2165241522122040

التربية/جامعة القادسية514ثانوية القانتات للبناتادبيانغام رحيم شهد طعمه2166241522083004

التربية/جامعة القادسية514اعدادية النضال للبنينادبياحمد رضا فجر محرج2167241521014006

التربية/جامعة القادسية513اعدادية الخنساء للبناتادبيبراء علي عباس احمد2168241522114014

التربية/جامعة القادسية513اعدادية النضال للبنينادبيحسن كاظم فاهم مجيد2169241521014021

التربية/جامعة القادسية513اعدادية السنية للبناتادبيزينب جبار سلمان عوده2170241522102032

التربية/جامعة القادسية513ثانوية العفاف للبناتادبيسجا قاسم فارس علوان2171241522130019

التربية/جامعة القادسية512اعدادية غماس للبنينادبيعلي ناصر كريم هجار2172241521016048

التربية/جامعة القادسية511ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيغفران عباس عيدان برهان2173241522113020

التربية/جامعة القادسية510اعدادية الحوراء للبناتادبيدعاء جاسم حمادي حسون2174241522123020

التربية/جامعة القادسية510اعدادية التآخي للبنينادبيحسين حبيب حسين حمود2175241521029026

التربية/جامعة القادسية509اعدادية الفردوس للبناتادبيضي ميثم هاشم عجيل2176241522119089
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التربية/جامعة القادسية509اعدادية التآخي للبنينادبيهيثم خالد منديل كاظم2177241521029084

التربية/جامعة القادسية509اعدادية زنوبيا للبناتادبيرواء عباس علي سلمان2178241522100032

التربية/جامعة القادسية509اعدادية يافا للبناتادبياالء عباس عبد كاظم2179241522117004

التربية/جامعة القادسية508اعدادية حلب للبناتادبيزينب جليل كريم خلف2180241522107016

التربية/جامعة القادسية508اعدادية حلب للبناتادبيزهراء عبد الكاظم هاشم داخل2181241522107011

التربية/جامعة القادسية508اعدادية الحمزة للبنينادبيثامر لعيبي كريم بلوج2182241521010010

التربية/جامعة القادسية508اعدادية سومر للبنينادبيواثق فاضل عبد عطيه2183241521009059

التربية/جامعة القادسية508ثانوية المرادية المختلطةادبيزيدون جميل ناصر حسين2184241521158007

التربية/جامعة القادسية508ثانوية التحرير للبناتادبيهبه قحطان عدنان نعمه2185241522101015

التربية/جامعة القادسية508اعدادية يافا للبناتادبيزهراء ناجح شخير نومان2186241522117030

التربية/جامعة القادسية507اعدادية غماس للبنينادبيامير باسم غافل غالي2187241521016013

التربية/جامعة القادسية507ثانوية المرادية المختلطةادبيموسى خضير مشعب حلو2188241521158023

التربية/جامعة القادسية507اعدادية حلب للبناتادبيريام احمد مدلول عبد الزهره2189241522107008

التربية/جامعة القادسية507ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيزينه صارم عبد االمير كاظم2190241522113014

التربية/جامعة القادسية506اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى عطا جواد كاظم2191241522114075

التربية/جامعة القادسية506ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسين حمزه حنتيت شراد2192241521021019

التربية/جامعة القادسية506اعدادية المصطفى للبنينادبياباذر علي كاظم ديان2193241521017009

التربية/جامعة القادسية506اعدادية التآخي للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم رسول2194241521029001

التربية/جامعة القادسية506اعدادية النضال للبنينادبيمناف عقيل حسين خضير2195241521014069

التربية/جامعة القادسية505اعدادية النضال للبنينادبيعدنان خضير طريطر دويش2196241521014046

التربية/جامعة القادسية505اعدادية المصطفى للبنينادبيامير سمير كصاد عناد2197241521017020

التربية/جامعة القادسية505ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيزهراء عباس عبد الزهره مهدي2198241522113012

التربية/جامعة القادسية505ثانوية غزة للبناتادبيبنين كاظم عيسى جبار2199241522097012

التربية/جامعة القادسية505اعدادية السنية للبناتادبيدعاء علي عمران حسن2200241522102022

التربية/جامعة القادسية504ثانوية الزهراء للبناتادبينور صالح عبد حسين2201241522134024

التربية/جامعة القادسية504ثانوية غزة للبناتادبيخالده كاظم نعمه زهيان2202241522097014

التربية/جامعة القادسية504ثانوية الشافعية للبناتادبياثمار خليل مفتن عبود2203241522111002

التربية/جامعة القادسية504ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيصباح حبيب منديل عبد هنيدي2204241522113019

التربية/جامعة القادسية503اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل حيدر كاظم مطر2205241522119046

التربية/جامعة القادسية503ثانوية خولة للبناتادبيامنه رحيم خضير كاظم2206241522116007

التربية/جامعة القادسية503اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم خالد شاكر عباس2207241522114096

التربية/جامعة القادسية503ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي عبد االمير سالم موسى2208241521019033

التربية/جامعة القادسية502اعدادية يافا للبناتادبيزمن علي عدنان كاظم2209241522117024

التربية/جامعة القادسية502اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء عبد الواحد حميد حسين2210241522119056
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التربية/جامعة القادسية502ثانوية المرادية المختلطةادبيعلي حسين حميدي شريف2211241521158012

التربية/جامعة القادسية501اعدادية السنية للبناتادبيمالك عماد كاظم جبار2212241522102052

التربية/جامعة القادسية501اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد منصور عيدان عكرب2213241521004041

التربية/جامعة القادسية501اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين جبار كاظم محمد2214241522119021

التربية/جامعة القادسية501الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيخلود كريم ناصر حسناوي2215241522112012

التربية/جامعة القادسية500اعدادية الحمزة للبنينادبيهادي علي داخل محمد2216241521010073

التربية/جامعة القادسية500ثانوية التحرير للبناتادبيعذراء مهدي مطر حمدان2217241522101011

التربية/جامعة القادسية500اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء كامل كاظم عباس2218241522104023

التربية/جامعة القادسية499ثانوية مارب المختلطةادبياشهاب حميد وحيد محمد2219241521159005

التربية/جامعة القادسية499اعدادية السنية للبناتادبيرقيه عدنان بدر صالح2220241522102027

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الخنساء للبناتادبيسحر حليم عباس عبيد2221241522114064

التربية/جامعة القادسية498ثانوية الكرار المختلطةادبيمصطفى شري كاظم عطيه2222241521150025

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الحمزة للبنينادبيزيد علي عبد الحمزه جبار2223241521010026

التربية/جامعة القادسية498اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه لطيف كريم حمزه2224241522104017

التربية/جامعة القادسية498ثانوية العدل المختلطةادبيمصطفى جدعان طوفان جرو2225241521161022

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الثقلين للبنينادبيغيث عالوي لفته علوان2226241521030061

التربية/جامعة القادسية498اعدادية التآخي للبنينادبيادريس عبد الواحد شدهان جحالي2227241521029013

التربية/جامعة القادسية498اعدادية زنوبيا للبناتادبيابتهال كريم عبيد عبود2228241522100001

التربية/جامعة القادسية498ثانوية المرادية المختلطةادبيكرار حسن عطيه اشالكه2229241521158020

التربية/جامعة القادسية498اعدادية التآخي للبنينادبيكرار حسين هاني جعفر2230241521029058

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الشامية للبنينادبيعلي محمد حسين صالح2231241521015120

التربية/جامعة القادسية497اعدادية النور للبناتادبيمروه نعيم غالي راضي2232241522095059

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الديوانية للبناتادبيصابرين علي عبد حسين2233241522103045

التربية/جامعة القادسية497اعدادية ميسلون للبناتادبينور امير فرحان مجهول2234241522106063

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الزيتون للبنينادبيحسين قائد طحيور راضي2235241521036035

التربية/جامعة القادسية497ثانوية غماس المسائية للبنينادبييحيى عبد المهدي جحيل محسن2236241521201101

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء جبير جاسم كاظم2237241522123037

التربية/جامعة القادسية497ثانوية المهاجرين للبنينادبيكرار وحيد جاسم حمزه2238241521033028

التربية/جامعة القادسية497اعدادية غماس للبنينادبيعماد مجبل محمد داخل2239241521016051

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الكوثر للبناتادبيميقات كريم عبد عبد العباس2240241522108053

التربية/جامعة القادسية496اعدادية الطليعة للبناتادبيدعاء علي عبد الحسين عواد2241241522118015

التربية/جامعة القادسية496ثانوية القانتات للبناتادبيسهاد حاتم هزار لعيبي2242241522083017

التربية/جامعة القادسية496ثانوية غزة للبناتادبينور الهدى كاظم عيسى جبار2243241522097043

التربية/جامعة القادسية496اعدادية زنوبيا للبناتادبيحنين حاتم عبيد فرهود2244241522100022
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التربية/جامعة القادسية496اعدادية غماس للبنينادبيعلي فريد عبطان عجزان2245241521016046

التربية/جامعة القادسية496اعدادية النور للبناتادبيزينب محمد محسن حسن2246241522095037

التربية/جامعة القادسية496ثانوية غزة للبناتادبيهاجر منصور خيري مجيد2247241522097048

التربية/جامعة القادسية495ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيرقيه علي حسن محمد2248241522081007

التربية/جامعة القادسية495الخارجياتادبيبهاء فالح حسن حسون2249241522401006

التربية/جامعة القادسية495اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين كريم صافي موجد2250241522106012

التربية/جامعة القادسية495اعدادية النور للبناتادبيعلياء شمخي جابر حمزه2251241522095050

التربية/جامعة القادسية495اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء كريم عبد علي حميد2252241522080017

التربية/جامعة القادسية494اعدادية قتيبة للبنينادبيناجي رزاق عبد جابر2253241521003068

التربية/جامعة القادسية494اعدادية الخنساء للبناتادبيصابرين كريم وحيد حمزة2254241522114072

التربية/جامعة القادسية494اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء مهدي عبد زيد شعالن2255241522124023

التربية/جامعة القادسية494اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين مالك وحيد زباله2256241521039013

التربية/جامعة القادسية494اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء علي كاظم محمد2257241522119037

التربية/جامعة القادسية494ثانوية خولة للبناتادبيفاطمه ناهي جبار شيال2258241522116048

التربية/جامعة القادسية494ثانوية العراق للبنينادبيياسين قبطان هديد شجال2259241521024034

التربية/جامعة القادسية494اعدادية الفردوس للبناتادبيرقيه فليح حسن جاسم2260241522119050

التربية/جامعة القادسية493ثانوية الشفاعة للبناتادبيمريم حسين عبد هللا حداوي2261241522131007

التربية/جامعة القادسية493اعدادية زنوبيا للبناتادبيصفا يحيى شمران عبد الساده2262241522100043

التربية/جامعة القادسية493اعدادية الخنساء للبناتادبيسها نعيم فتالوي كاظم2263241522114100

التربية/جامعة القادسية493اعدادية صنعاء للبناتادبيساره اشغيدل شنان علوان2264241522096037

التربية/جامعة القادسية493ثانوية غماس المسائية للبنينادبيكتاب صاحب كاظم شروم2265241521201059

التربية/جامعة القادسية493اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب كريم نعمه حسين2266241522114057

التربية/جامعة القادسية493الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيايمان قاسم عليوي يونس2267241522112004

التربية/جامعة القادسية493ثانوية الكرار المختلطةادبياكرم جمال نجاح مصيرع2268241521150004

التربية/جامعة القادسية492اعدادية زنوبيا للبناتادبيزهراء سليم جمعه لفته2269241522100034

التربية/جامعة القادسية492ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسن حميد جاسم حمزه2270241521033010

التربية/جامعة القادسية492اعدادية السنية للبناتادبيرباب سامي جفات عاشور2271241522102023

التربية/جامعة القادسية492ثانوية غزة للبناتادبينور فليح كريم محمد2272241522097045

التربية/جامعة القادسية492اعدادية يافا للبناتادبيحوراء سعد حتول حسن2273241522117015

التربية/جامعة القادسية492اعدادية يافا للبناتادبيدعاء صالح شوين عبود2274241522117016

التربية/جامعة القادسية492ثانوية خولة للبناتادبيساره صادق عبد محمد2275241522116035

التربية/جامعة القادسية491اعدادية فلسطين للبنينادبيسجاد حاتم فرحان عطيه2276241521013026

التربية/جامعة القادسية491اعدادية سيد االنام للبنينادبياكرم يحيى راجح شاكر2277241521039005

التربية/جامعة القادسية491اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب علي خضير عباس2278241522108033
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التربية/جامعة القادسية491ثانوية العفاف للبناتادبيمريم ابراهيم عبد ناصر2279241522130026

التربية/جامعة القادسية490اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء جاسم ظاهر فعيل2280241522103033

التربية/جامعة القادسية490ثانوية القانتات للبناتادبيزهراء قاسم عبد الرضا حسن2281241522083011

التربية/جامعة القادسية490اعدادية دمشق للبناتادبيرهام كاظم سرحان عبد2282241522121017

التربية/جامعة القادسية490ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيرواء محمد عبيس علوان2283241522113011

التربية/جامعة القادسية490اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمروة رحيم ناصر صبر2284241522122042

التربية/جامعة القادسية490ثانوية القانتات للبناتادبياديان حسين كريم شريده2285241522083001

التربية/جامعة القادسية490اعدادية الكوثر للبناتادبيهاجر يامر جاسم كريم2286241522108062

التربية/جامعة القادسية490اعدادية الدغارة للبناتادبيغفران نجم عبد الساده كاظم2287241522124037

التربية/جامعة القادسية490ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيتغريد صالل عبد الزهره ركبان2288241522113006

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الدغارة للبناتادبيرسل جواد نعمه موسى2289241522124012

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الحوراء للبناتادبينور عبد الحسن عواد راشد2290241522123067

التربية/جامعة القادسية489اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء محمد عبد حسين2291241522104024

التربية/جامعة القادسية489ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيمحمد فالح حسن عبود2292241521200059

التربية/جامعة القادسية489ثانوية العراق للبنينادبياحمد علي حسين كاظم2293241521024004

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الزيتون للبنينادبيعبد زيد هاشم حسين حطحوط2294241521036135

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد حسين عبد هللا جياد2295241521030002

التربية/جامعة القادسية488اعدادية النضال للبنينادبيعقيل حمزه كاظم حمزه2296241521014047

التربية/جامعة القادسية488اعدادية الحمزة للبنينادبيعبد الستار جبار عبد الحسين علي2297241521010040

التربية/جامعة القادسية488اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيتبارك عبد الكاظم جبر عبود2298241522122005

التربية/جامعة القادسية488اعدادية الدغارة للبناتادبيحوراء هادي مروح سرحان2299241522124009

التربية/جامعة القادسية488الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيامير هادي زباله غفله2300241521026009

التربية/جامعة القادسية488ثانوية غزة للبناتادبياسراء عبد الزهره هادي كمون2301241522097004

التربية/جامعة القادسية488اعدادية حلب للبناتادبياسيل عباس كامل حمد2302241522107001

التربية/جامعة القادسية487ثانوية الشفاعة للبناتادبيناديه حيدر هاشم محمد2303241522131008

التربية/جامعة القادسية487ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبيوسام جبار محيبس فرهود2304241521156027

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الدغارة للبناتادبينور محمد تالي صباح2305241522124050

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الكوثر للبناتادبيفرح ستار عبد الرضا حسين2306241522108049

التربية/جامعة القادسية487اعدادية زنوبيا للبناتادبيايمان نعمه حواري عبيد2307241522100014

التربية/جامعة القادسية486ثانوية الشافعية للبناتادبيسوسن مجيد عودة حمزة2308241522111016

التربية/جامعة القادسية486ثانوية التحرير للبناتادبينهى محمد تقى شاكر2309241522101014

التربية/جامعة القادسية486اعدادية الكوثر للبناتادبيرانيا سعد مطرود كاظم2310241522108015

التربية/جامعة القادسية486ثانوية الشافعية للبناتادبيبنين كطران كحيط حسين2311241522111009

التربية/جامعة القادسية486ثانوية العفاف للبناتادبيجنان علي جابر جاسم2312241522130006
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التربية/جامعة القادسية486اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبياالء محمود مياح كحيط2313241522122001

التربية/جامعة القادسية486ثانوية مارب المختلطةادبيعالء غالي غاوي كناوي2314241521159018

التربية/جامعة القادسية486ثانوية العفاف للبناتادبيحنين حسين مهدي كاطع2315241522130007

التربية/جامعة القادسية486اعدادية يافا للبناتادبينوره عمار شناوه ثعيلب2316241522117056

التربية/جامعة القادسية485اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء محمود عبد الحسن خلف2317241522106029

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الحوراء للبناتادبيعذراء كريم حسان فرحان2318241522123053

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين حسين عسكر سلمان2319241522119030

التربية/جامعة القادسية485اعدادية زنوبيا للبناتادبيزمن ياسر كشاش محمد2320241522100033

التربية/جامعة القادسية485اعدادية ميسلون للبناتادبيهيلين علي شناوه حمود2321241522106071

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الهدى للبناتادبيفرات صعيب عطيه سلمان2322241522115028

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء محمد خماط جيجان2323241522115018

التربية/جامعة القادسية485ثانوية الزهراء للبناتادبيجنان حامد شناوه محسن2324241522134005

التربية/جامعة القادسية485ثانوية اليرموك للبنينادبيرجاء كريم حسن جبار2325241522023004

التربية/جامعة القادسية485ثانوية المرادية المختلطةادبيفؤاد فاهم مراح بعيوي2326241521158016

التربية/جامعة القادسية484اعدادية الشامية للبنينادبيرسول جاهل جاسم سوادي2327241521015058

التربية/جامعة القادسية484اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى فاهم سرحان محمد2328241522114111

التربية/جامعة القادسية484ثانوية بلقيس للبناتادبيهاله شروان ياسر شرماهي2329241522110034

التربية/جامعة القادسية484الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء رياض رحيم بعيوي2330241522112019

التربية/جامعة القادسية484اعدادية الديوانية للبناتادبيبراء حيدر عبد المحمد عظيم2331241522103010

التربية/جامعة القادسية483اعدادية عفك للبنينادبيعلي حازم صادق عزيز2332241521011016

التربية/جامعة القادسية483اعدادية النضال للبنينادبياحمد حبيب ظاهر حسين2333241521014002

التربية/جامعة القادسية483اعدادية غماس للبنينادبيذو الفقار علي وناس خضير2334241521016030

التربية/جامعة القادسية483ثانوية العفاف للبناتادبيانس مالك عويز عباس2335241522130002

التربية/جامعة القادسية483ثانوية الزهراء للبناتادبياسراء رزاق شالل شنجار2336241522134001

التربية/جامعة القادسية483اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى علي عبد برهان2337241522119116

التربية/جامعة القادسية482اعدادية الدغارة للبناتادبيمنار محمد عبد الزهره لفته2338241522124044

التربية/جامعة القادسية482ثانوية االنتصار للبناتادبيزهراء عايد نعمه عليوي2339241522105017

التربية/جامعة القادسية482ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبياحمد جابر عبد علي2340241521156002

التربية/جامعة القادسية482ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبيكرار ستار محمد ضايع2341241521156016

التربية/جامعة القادسية482اعدادية اسماء للبناتادبيغفران فليح سحاله ساجت2342241522104047

التربية/جامعة القادسية482اعدادية السنية للبناتادبيايناس عادل مطلك عطيه2343241522102008

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الهجرة المختلطةادبيمحمد سلمان كاظم عبد2344241521163015

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الرسول للبنينادبياحمد مكين مدلول علوص2345241521035005

التربية/جامعة القادسية482ثانوية االنتصار للبناتادبيدعاء عبود عبيس جاسم2346241522105010

140 من 69صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية/جامعة القادسية482ثانوية العراق للبنينادبيمحمد حسين عسر ناشور2347241521024027

التربية/جامعة القادسية482اعدادية سكينة للبناتادبيمنار ضياء علي عطيوي2348241522093033

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الرسول للبنينادبيماهر ياسر عطيه مطرود2349241521035063

التربية/جامعة القادسية482ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه جواد محمد جعفر2350241522097034

التربية/جامعة القادسية481اعدادية قتيبة للبنينادبيمنتظر علي حسين هاشم2351241521003066

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم شفاء غاوي شعالن2352241522118041

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الكوثر للبناتادبيمالك ماجد مطر ملغوث2353241522108051

التربية/جامعة القادسية481اعدادية غماس للبنينادبيعمار هالل ضاحي عاشور2354241521016053

التربية/جامعة القادسية481اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيرنا حسين حداوي حسن2355241522122016

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الفردوس للبناتادبيندى علي شاكر حسن2356241522119102

التربية/جامعة القادسية481ثانوية الفاضلية المختلطةادبيطيبه قاسم محمد كاظم2357241522151009

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الحوراء للبناتادبينهله كاظم دخيل داغر2358241522123065

التربية/جامعة القادسية480اعدادية الصدرين للبنينادبيحسين ميري صاحب عبد الحسن2359241521005039

التربية/جامعة القادسية480اعدادية الصدرين للبنينادبيحميد خضير ياسر جاسم2360241521005041

التربية/جامعة القادسية480ثانوية القانتات للبناتادبيحنان شعالن خضير كاظم2361241522083006

التربية/جامعة القادسية480اعدادية زنوبيا للبناتادبيفاطمه فريد مهدي صالح2362241522100054

التربية/جامعة القادسية480ثانوية عفك المسائية للبنينادبيانور سليم جبار نجم2363241521208009

التربية/جامعة القادسية480اعداديه الوهج للبنينادبيامين حياوي عبد حسين2364241521051009

التربية/جامعة القادسية480ثانوية مارب المختلطةادبيحسين مهدي نعيم محمد2365241521159011

التربية/جامعة القادسية480ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبيحيدر عبد العالي كاظم اليذ2366241521156007

التربية/جامعة القادسية480ثانوية المهاجرين للبنينادبيخالد عبد الحسن ابليش ابو اللول2367241521033012

التربية/جامعة القادسية480اعدادية حلب للبناتادبيسراب فليح حسن جابر2368241522107017

التربية/جامعة القادسية480ثانوية الرسول للبنينادبيامير جواد كاظم علوان2369241521035010

التربية/جامعة القادسية480اعدادية نفر للبنينادبيناظم نوري كاظم عبد2370241521025031

التربية/جامعة القادسية479اعدادية الدغارة للبناتادبيرماح رياض فاضل كريم2371241522124018

التربية/جامعة القادسية479اعدادية الطليعة للبناتادبيرغده رشيد حميد حسن2372241522118018

التربية/جامعة القادسية479اعدادية غماس للبنينادبياركان حسن ديوان عواد2373241521016009

التربية/جامعة القادسية479اعدادية اسماء للبناتادبيبدور اياد عبيد نغيش2374241522104005

التربية/جامعة القادسية479ثانوية العراق للبنينادبيعلي مهدي جليل عبد2375241521024021

التربية/جامعة القادسية479اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس فاضل عبد عكش2376241521017056

التربية/جامعة القادسية478ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيسيف محمد عوده بريت2377241521007012

التربية/جامعة القادسية478الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبينور سلمان فيصل كلف2378241522112035

التربية/جامعة القادسية478اعدادية غماس للبنينادبيحيدر سالم موسى جاسم2379241521016028

التربية/جامعة القادسية478اعدادية الحوراء للبناتادبيبراءة عمار عبد المنعم حسين2380241522123012
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التربية/جامعة القادسية478اعدادية السنية للبناتادبياسراء علي عمران حسن2381241522102001

التربية/جامعة القادسية478ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد جاسم محمد عبيد2382241521155020

التربية/جامعة القادسية477االعدادية المركزية للبنينادبيعلي كاظم جعفر محسن2383241521001032

التربية/جامعة القادسية477اعدادية الخنساء للبناتادبيافراح عواد عبد حسن2384241522114008

التربية/جامعة القادسية477ثانوية خولة للبناتادبيهدى حيدر حسن جاسم2385241522116059

التربية/جامعة القادسية477اعدادية الشامية للبنينادبيمهدي شاكر راهي عذيبي2386241521015164

التربية/جامعة القادسية477اعدادية التآخي للبنينادبيغزوان فالح حسن نجم2387241521029054

التربية/جامعة القادسية477اعدادية الهدى للبناتادبيبنين كريم عبد الزهره كاظم2388241522115007

التربية/جامعة القادسية477اعدادية الزيتون للبنينادبيكرار حيدر ابو الشون عبيد2389241521036098

التربية/جامعة القادسية477ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيمحمد عبد زيد مزهر صالح2390241521007023

التربية/جامعة القادسية476ثانوية القانتات للبناتادبيرسل عبد االمير سرحان عبود2391241522083008

التربية/جامعة القادسية476اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء احمد عبد سلطان2392241522115015

التربية/جامعة القادسية476اعدادية الحمزة للبنينادبياحمد جبير ياسر حسين2393241521010004

التربية/جامعة القادسية476اعدادية اسماء للبناتادبيسحر سعد فزاع ياسين2394241522104033

التربية/جامعة القادسية476اعدادية صنعاء للبناتادبيصفا حسين عبد الكاظم طعمه2395241522096021

التربية/جامعة القادسية476اعدادية الخنساء للبناتادبيرغد حسين نعمه سلمان2396241522114037

التربية/جامعة القادسية476ثانوية غزة للبناتادبيغفران صادق غالي جياد2397241522097032

التربية/جامعة القادسية476ثانوية الصالحية للبنينادبيجبار فاهم هنو ساهي2398241521022010

التربية/جامعة القادسية476ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيمنصور غالي عبد الحسين هادي2399241521200065

التربية/جامعة القادسية476ثانوية المرادية المختلطةادبيرعد ابراهيم ناسي علوان2400241521158006

التربية/جامعة القادسية475اعدادية عفك للبنينادبيروكان احمد هادي حمود2401241521011011

التربية/جامعة القادسية475ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه نور محمد هاشم2402241522101013

التربية/جامعة القادسية475ثانوية الزهراء للبناتادبيسرى محمد علي هاشم منصور2403241522134016

التربية/جامعة القادسية475ثانوية الكرار المختلطةادبيعقيل سعد راهي حمزه2404241521150016

التربية/جامعة القادسية475الخارجياتادبيذولفاء عبد هللا سرحان هادي2405241522401014

التربية/جامعة القادسية475ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيياسين اياد ياسين محمد2406241521019052

التربية/جامعة القادسية475ثانوية غزة للبناتادبيساره رحمان حسين عبود2407241522097024

التربية/جامعة القادسية475ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب علي حمزه جابر2408241522134012

التربية/جامعة القادسية475اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد حسان كصاد حسين2409241521030039

التربية/جامعة القادسية475ثانوية اليرموك للبنينادبيحسن كريم حسن جبار2410241521023010

التربية/جامعة القادسية475ثانوية اليرموك للبنينادبيزهراء عباس صريع شبر2411241522023005

التربية/جامعة القادسية475ثانوية مارب المختلطةادبياحمد حسن خضير صيهود2412241521159001

التربية/جامعة القادسية474اعدادية زنوبيا للبناتادبيمريم حسين علوان عبود2413241522100060

التربية/جامعة القادسية474ثانوية العفاف للبناتادبيساره شاكر عبد الحسين عبد هللا2414241522130017
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التربية/جامعة القادسية474اعدادية سكينة للبناتادبيرئد اعالن صالح مرسول2415241522093012

التربية/جامعة القادسية474الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيكرار كاظم محمد سالم2416241521026031

التربية/جامعة القادسية473اعدادية زنوبيا للبناتادبيعلياء خليل جواد حمزه2417241522100050

التربية/جامعة القادسية473اعدادية دمشق للبناتادبيدعاء تسجيل خضر مرزوق2418241522121012

التربية/جامعة القادسية473اعدادية الزيتون للبنينادبيمنتظر عادل كاظم نعمه2419241521036126

التربية/جامعة القادسية473ثانوية خولة للبناتادبينور صباح كاظم عامر2420241522116055

التربية/جامعة القادسية473اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب كامل حساب عباس2421241522124025

التربية/جامعة القادسية473اعدادية زنوبيا للبناتادبيحوراء علي حاتم صدام2422241522100025

التربية/جامعة القادسية472ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيغفران عبد مسلم شمران اسود2423241522081013

التربية/جامعة القادسية472الخارجيونادبيعلي رضا كاظم هادي عنون2424241521400017

التربية/جامعة القادسية472اعدادية الديوانية للبنينادبيحسن عايش سبط حسين2425241521028004

التربية/جامعة القادسية472اعدادية ميسلون للبناتادبيافراح تكليف طاهر كويدي2426241522106005

التربية/جامعة القادسية472ثانوية اليرموك للبنينادبيكاظم سعيد كاظم عبود2427241521023039

التربية/جامعة القادسية472اعدادية نفر للبنينادبياحمد عبد هللا طارش كشمر2428241521025003

التربية/جامعة القادسية472اعدادية خديجة للبناتادبيغدير سرحان كاظم عوده2429241522080036

التربية/جامعة القادسية471اعدادية الهدى للبناتادبيزينب مظر رحمان محمد2430241522115020

التربية/جامعة القادسية471اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب علي محسن مهدي2431241522119068

التربية/جامعة القادسية471ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسن محمد نعيم حموز2432241521021017

التربية/جامعة القادسية471اعدادية سكينة للبناتادبينبأ عبد الكريم فليح خضير2433241522093036

التربية/جامعة القادسية471اعدادية الزيتون للبنينادبيكرار جبار غانم خشان2434241521036097

التربية/جامعة القادسية471اعداديه الوهج للبنينادبياحمد تركي بخيت تاني2435241521051002

التربية/جامعة القادسية470اعدادية زنوبيا للبناتادبيضحى علي حسان علي2436241522100044

التربية/جامعة القادسية470اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد كاظم سهيل2437241522114049

التربية/جامعة القادسية470اعدادية الهدى للبناتادبيزينب رضا ناصر ادريس2438241522115019

التربية/جامعة القادسية470ثانوية المعالي االهلية للبناتادبيحنين تحسين علي محمد2439241522128002

التربية/جامعة القادسية470اعدادية اسماء للبناتادبيديار جاسب عبد عكلو2440241522104012

التربية/جامعة القادسية470اعدادية اسماء للبناتادبينورس غالب دهش عبد2441241522104055

التربية/جامعة القادسية470ثانوية المرادية المختلطةادبياحمد شاكر عبد الحمزه سلمان2442241521158001

التربية/جامعة القادسية470اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيعقيل حتاته طعمه زغير2443241521210068

التربية/جامعة القادسية470اعدادية الحوراء للبناتادبيديان ضياء هاشم دواس2444241522123025

التربية/جامعة القادسية470اعدادية يافا للبناتادبيغفران ميري سلمان زلبوع2445241522117046

التربية/جامعة القادسية470ثانوية الرسول للبنينادبيعقيل عبد الكاظم شمران حمزه2446241521035048

التربية/جامعة القادسية470ثانوية التفوق االهلية للبناتادبييسر سوادي نوري حسين2447241522092004

التربية/جامعة القادسية470ثانوية الكرار المختلطةادبيصادق خالد كريم جياد2448241521150013
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التربية/جامعة القادسية470ثانوية الفارابي للبنينادبينزار عبد الرضا هدوف سميع2449241521042035

التربية للبنات/جامعة القادسية539اعدادية اسماء للبناتعلميرقيه اسماعيل خليل شالكه2450241512104025

التربية للبنات/جامعة القادسية527اعدادية الديوانية للبناتعلميحنين عامر عبد االمير خطار2451241512103014

التربية للبنات/جامعة القادسية526اعدادية الخنساء للبناتعلميالماس اياد سامي كاظم2452241512114024

التربية للبنات/جامعة القادسية525اعدادية النور للبناتعلميمها مجبل محمد لفته2453241512095049

التربية للبنات/جامعة القادسية524اعدادية صنعاء للبناتعلميافراح كاظم عبيد عراك2454241512096002

التربية للبنات/جامعة القادسية524ثانوية الصفوه للبناتعلميوالء نعمه جبار شخير2455241512126036

التربية للبنات/جامعة القادسية500الخارجياتادبيسماح عماد كريم صالح2456241522401025

التربية للبنات/جامعة القادسية470اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم محمد عبد حلبوص2457241522114098

التربية للبنات/جامعة القادسية470ثانوية خولة للبناتادبيبنين غسان هادي عاشور2458241522116011

التربية للبنات/جامعة القادسية469اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء فارس عبد الحمزه احمد2459241522108013

التربية للبنات/جامعة القادسية468اعدادية العروبة للبناتادبيدانا مرتضى محمد جساب2460241522120006

التربية للبنات/جامعة القادسية467اعدادية سكينة للبناتادبينبأ رياض عبد الحمزه منشود2461241522093035

التربية للبنات/جامعة القادسية466ثانوية الفاضلية المختلطةادبيوسن محمد هاشم فهد2462241522151013

التربية للبنات/جامعة القادسية466اعدادية زنوبيا للبناتادبيفاطمه ايوب عبد مسلم عبد2463241522100052

التربية للبنات/جامعة القادسية465ثانوية القانتات للبناتادبيهديل ياس سعيد كاظم2464241522083025

التربية للبنات/جامعة القادسية465اعدادية الديوانية للبناتادبيايات محمد كاظم ناجي2465241522103009

التربية للبنات/جامعة القادسية465اعدادية النور للبناتادبيمها داخل ناصر حنظل2466241522095061

التربية للبنات/جامعة القادسية465اعدادية سكينة للبناتادبيسجى مقداد عباس عبد الزهره2467241522093023

التربية للبنات/جامعة القادسية465ثانوية الصادق المختلطةادبياسيل عبد العباس دلي اليذ2468241522157001

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية السنية للبناتادبيرنا فايز حسين مذود2469241522102028

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية زنوبيا للبناتادبيايمان تركي عطيه كاظم2470241522100010

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية اسماء للبناتادبينور علي عبد العباس حسن2471241522104054

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية الفردوس للبناتادبيغفران عبد هللا جبار جناني2472241522119092

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية النور للبناتادبيغفران ستار جابر نهابه2473241522095052

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية خديجة للبناتادبيزينه اكرم شهيد ياسين2474241522080025

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه فليح مصيرع ابراهيم2475241522117051

التربية للبنات/جامعة القادسية462اعدادية العروبة للبناتادبييقين صفاء الدين فرحان الزم2476241522120026

التربية للبنات/جامعة القادسية462ثانوية الشفاعة للبناتادبياسيل عمار سلمان راضي2477241522131002

التربية للبنات/جامعة القادسية462اعدادية اسماء للبناتادبيزينب دايم مردان فنجان2478241522104025

التربية للبنات/جامعة القادسية461اعدادية النور للبناتادبيسهاد مطر صالح مهدي2479241522095044

التربية للبنات/جامعة القادسية461الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبياخالص جبار جياد حسين2480241522112001

التربية للبنات/جامعة القادسية461اعدادية السنية للبناتادبيمريم ظاهر محسن هادي2481241522102050

التربية للبنات/جامعة القادسية461ثانوية خولة للبناتادبينغم جالوي عبد الساده محمد2482241522116054
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التربية للبنات/جامعة القادسية461اعدادية سكينة للبناتادبيهجران علي وحيد حسين2483241522093043

التربية للبنات/جامعة القادسية460ثانوية االنتصار للبناتادبيفرقد سليم هنو ساهي2484241522105024

التربية للبنات/جامعة القادسية460اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب عالء الدين محمد راهي2485241522108031

التربية للبنات/جامعة القادسية460ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيبنين حامد عبد الكاظم راضي2486241522113005

التربية للبنات/جامعة القادسية460ثانوية الشفاعة للبناتادبيوفاء محمد كطان جنديل2487241522131011

التربية للبنات/جامعة القادسية459اعدادية اسماء للبناتادبياسراء علي محسن داود2488241522104001

التربية للبنات/جامعة القادسية459ثانوية خولة للبناتادبيشهد رافد فاهم مطرود2489241522116038

التربية للبنات/جامعة القادسية459اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء علي وناس عباس2490241522119059

التربية للبنات/جامعة القادسية458اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء ناظم مزهر فرحان2491241522114050

التربية للبنات/جامعة القادسية458اعدادية الخنساء للبناتادبيشفاء خضير عباس شدهان2492241522114069

التربية للبنات/جامعة القادسية458اعدادية النور للبناتادبياسراء جوده جبار صلموع2493241522095001

التربية للبنات/جامعة القادسية457اعدادية السنية للبناتادبيفاطمه سعدون رزاق جبير2494241522102046

التربية للبنات/جامعة القادسية457اعدادية زنوبيا للبناتادبيايات حسن كاظم حمود2495241522100009

التربية للبنات/جامعة القادسية457اعدادية الحوراء للبناتادبيرسل غازي سلمان شرماهي2496241522123027

التربية للبنات/جامعة القادسية456ثانوية اليرموك للبنينادبيايمان حسن سوادي بحيبح2497241522023003

التربية للبنات/جامعة القادسية456ثانوية االنتصار للبناتادبيدعاء سالم جبار عباس2498241522105009

التربية للبنات/جامعة القادسية456اعدادية الهدى للبناتادبيروان عبد الهادي مهدي لعيبي2499241522115014

التربية للبنات/جامعة القادسية456الخارجياتادبيمروه عبد الصاحب كاظم جوده2500241522401029

التربية للبنات/جامعة القادسية455ثانوية العدل المختلطةادبيفاطمه مظهر عبيد صادق2501241522161002

التربية للبنات/جامعة القادسية455اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء محمود شاكر راهي2502241522114031

التربية للبنات/جامعة القادسية455اعدادية سكينة للبناتادبيفضاء خير هللا عثمان عذاب2503241522093028

التربية للبنات/جامعة القادسية454ثانوية خولة للبناتادبيزينب جعفر مسلم جاسم2504241522116030

التربية للبنات/جامعة القادسية454اعدادية الحوراء للبناتادبيزهرة فليح عبيد كاظم2505241522123040

التربية للبنات/جامعة القادسية454اعدادية اسماء للبناتادبيرفل رزاق كرم محمد2506241522104015

التربية للبنات/جامعة القادسية454اعدادية زنوبيا للبناتادبياسراء طالب جودي عكلوز2507241522100003

التربية للبنات/جامعة القادسية453اعدادية النور للبناتادبيرانيا راضي فيصل ماضي2508241522095024

التربية للبنات/جامعة القادسية453ثانوية العفاف للبناتادبيانغام وليد جبر عبد الحمزه2509241522130003

التربية للبنات/جامعة القادسية453اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء نور كريم ديان2510241522114051

التربية للبنات/جامعة القادسية453اعدادية الخنساء للبناتادبيرواء جميل كاظم ديوان2511241522114042

التربية للبنات/جامعة القادسية453اعدادية الفردوس للبناتادبياسراء حسن محمد عبد2512241522119005

التربية للبنات/جامعة القادسية453اعدادية زنوبيا للبناتادبيايمان رعد مهدي عاشور2513241522100011

التربية للبنات/جامعة القادسية453ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيشروق جابر ادهام جبار2514241522081009

التربية للبنات/جامعة القادسية453اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء شهيد هدام عبد هللا2515241522114028

التربية للبنات/جامعة القادسية452اعدادية ميسلون للبناتادبيعلياء اسعد رحمن محمد2516241522106044
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التربية للبنات/جامعة القادسية452ثانوية القانتات للبناتادبيزينب فليح صاحب محمد2517241522083013

التربية للبنات/جامعة القادسية452ثانوية العفاف للبناتادبيرنده احمد حسن عباس2518241522130011

التربية للبنات/جامعة القادسية452اعدادية السنية للبناتادبيضحى مهدي علي محمد2519241522102041

التربية للبنات/جامعة القادسية451اعدادية الفردوس للبناتادبيوفاء مهدي راضي خلف2520241522119122

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية497اعدادية اسماء للبناتعلميدعاء مخلص عباس صافي2521241512104020

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية497اعدادية زنوبيا للبناتعلميمنى عبد الهادي شريف عباس2522241512100054

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية497ثانوية الشافعية للبناتعلميثريا كريم عباس مهدي2523241512111012

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية496االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد صبار عبد جاسم2524241511001039

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية496اعدادية الهدى للبناتعلميغفران جاسم محمد لفته2525241512115090

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية496اعدادية زنوبيا للبناتعلميامل جواد كاظم سلمان2526241512100009

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية492اعدادية خديجة للبناتعلميفاطمه جليل كاظم شنون2527241512080133

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية489اعدادية الشعلة للبنينعلميعباس عدي عوده شيحان2528241511012044

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية488اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء رحمن جاسم حسن2529241512119120

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية487اعدادية الحوراء للبناتعلميشيماء ميري حمزه نهابه2530241512123079

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية467اعدادية اسماء للبناتادبيسجى عمران موسى اعويد2531241522104032

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الدغارة للبناتادبيلينه رائد نجم عبد2532241522124040

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الفردوس للبناتادبينرجس مهدي جاسم محمد2533241522119104

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية التآخي للبنينادبيحسين عبد الهادي جالب حمزه2534241521029027

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية النضال للبنينادبيمنتظر رضا فجر محرج2535241521014070

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الزيتون للبنينادبينور مسلم وناس عبادي2536241521036130

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الدغارة للبناتادبيسنار علي عبد زيد شعالن2537241522124031

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية اسماء للبناتادبيميس حسين عبد حسين2538241522104052

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية يافا للبناتادبيريمه يوسف محمد عباس2539241522117023

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الصدرين للبنينادبيعلي عواد عبد الحسين شهد2540241521005070

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحمد جالوي محمد مزهر2541241521002002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي جياد فتان عطيه2542241521157010

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الفردوس للبناتادبينور عدنان ثامر جواد2543241522119109

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية زنوبيا للبناتادبيبنين محمد عبد يحيى عمران2544241522100017

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى عالوي جبار عبود2545241522114063

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية زنوبيا للبناتادبيشيرين محمد ظاهر محيسن2546241522100042

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية المصطفى للبنينادبينصير كاظم حربي عباس2547241521017111

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية المصطفى للبنينادبيوليد حسن عبد الكاظم حسن2548241521017116

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443الخارجياتادبيهديل فيصل ريشان جبح2549241522401036

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية خولة للبناتادبيغفران علي مسلم كريم2550241522116044
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علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية خولة للبناتادبيبنين فالح محمد علي حسين2551241522116012

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الدغارة للبنينادبيوسام رزاق علي حسن2552241521008071

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الفردوس للبناتادبيابتهال فاهم حسن حمادي2553241522119002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية الحكمة األهلية للبنينادبيعلي احسان عباس عبود2554241521047005

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية ميسلون للبناتادبياسيل رحيم دحام حوته2555241522106004

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد راهي عجمي حرمل2556241521008052

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية زنوبيا للبناتادبيميساء خالد موحان عبيس2557241522100062

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الكوثر للبناتادبيندى عصام صالح ياسين2558241522108054

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي هادي نعيم غياض2559241521004060

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية438اعدادية العروبة للبناتادبيمها جبار هبسي عبيد2560241522120023

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية زنوبيا للبناتادبيجنان عبد الحسين حواري عبيد2561241522100019

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية سكينة للبناتادبيايات حبيب فليح حسن2562241522093004

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الديوانية للبناتادبياسالم كاظم ويسي غضب2563241522103004

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية قتيبة للبنينادبيليث محمد جميل حاجم2564241521003050

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية العروبة للبناتادبيدعاء ماجد جبار سلمان2565241522120007

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى غانم كاظم مباشر2566241521017100

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الهدى للبناتادبينرجس شهيد عبد شوجه2567241522115036

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيمسلم حسون حسين ورد2568241521212027

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الدغارة للبنينادبيموسى كتاب سلمان حجيل2569241521008069

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي فريق صالح عليوي2570241521003038

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الثقلين للبنينادبيذو الفقار علي محمد مهدي2571241521030034

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية زنوبيا للبناتادبيرحاب كاظم عبد زيد عرف2572241522100030

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية خديجة للبناتادبياوراس ياس خضير عباس2573241522080006

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الشامية للبنينادبيضياء هاتف عبد عبيد2574241521015082

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية خديجة للبناتادبيهدير علي حسين يوسف2575241522080044

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية432ثانوية الزهراء للبناتادبيهجران مراد حبيب مكاح2576241522134028

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الحوراء للبناتادبيرغد عالء واعي يونس2577241522123029

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية431ثانوية القانتات للبناتادبيعفراء عبد هللا حجيل دكمان2578241522083019

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية الفردوس للبناتادبياالء فاهم حسن حمادي2579241522119011

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية المصطفى للبنينادبيأثير حميد سلمان ظاهر2580241521017001

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية خديجة للبناتادبيتبارك ضياء هاشم حمادي2581241522080009

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية الحوراء للبناتادبيدهاق كامل عطب سلمان2582241522123024

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيضرغام عبد الكريم زويد شريف2583241521203065

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية السنية للبناتادبيحوراء كريم حسين كاظم2584241522102020
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علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب جاسم محمد حسناوي2585241522118023

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية429ثانوية الرباب للبناتادبيمنار محمد عبد الهادي كتاب2586241522094035

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب شويش جاسم راشد2587241522119065

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية سكينة للبناتادبيضحى مقداد عباس عبد الزهره2588241522093024

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية التآخي للبنينادبيضياء كاظم فليح حسن2589241521029044

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية429ثانوية خولة للبناتادبيهيام سعد حسن جوده2590241522116063

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية خديجة للبناتادبيزينب كاظم جاسم كاظم2591241522080022

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية دمشق للبناتادبيروان عدنان قطان ملتات2592241522121018

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية427ثانوية المهاجرين للبنينادبياحمد فاهم عبد عون حمزه2593241521033002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحسين رحمن محمد مزهر2594241521002025

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية اسماء للبناتادبيرواء حاكم ضايع جياد2595241522104018

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء كريم جبر جابر2596241522119060

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية زنوبيا للبناتادبياشواق فاضل خالد مطر2597241522100005

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية سكينة للبناتادبيزينب عبد محيسن حسان2598241522093020

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية دمشق للبناتادبيابتهال منعم عزيز عبد2599241522121001

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية الشامية للبنينادبيباقر مسلم كناوي يوسف2600241521015029

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمه فالح مهدي طعمه2601241522123057

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيضحى جبار موات حسن2602241522122036

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية الفردوس للبناتادبيصبا علي صاحب ناجي2603241522119087

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425ثانوية بلقيس للبناتادبيغفران رحمن جبار حمادي2604241522110025

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية الثقلين للبنينادبيشفاء ستار محمد خضر2605241521030048

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية النور للبناتادبيايفان عالء حمد عبد اللطيف2606241522095008

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية الديوانية للبنينادبيكرار عالء الدين عبد الحسين راضي2607241521028016

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبينجاح حسن جاسم خربه2608241521156024

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425ثانوية الكندي للبنينادبياحمد عبد االمير حسين محمد2609241521040001

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية النور للبناتادبيزينب ياسر جمعه غالب2610241522095038

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية425اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء كريم محمد خضر2611241522122022

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية ميسلون للبناتادبيهند كامل عبد الخالق كريم2612241522106070

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية النضال للبنينادبيغفران كريم خضير عباس2613241521014054

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية الحمزة للبنينادبيمنصور حسين علي عطيوي2614241521010068

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية سومر للبنينادبيحمزه مدلول فرهود سلمان2615241521009015

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيسالم ناظم حسين ساجت2616241521204037

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية الخنساء للبناتادبيسمر حسين حلواص علي2617241522114068

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية حلب للبناتادبياالء عليوي جالب حمزه2618241522107002
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علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية دمشق للبناتادبيلينا عدنان خلف رشاد2619241522121032

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية الخنساء للبناتادبياسماء عايد حنون عبد النبي2620241522114006

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424ثانوية المهاجرين للبنينادبيوسام رزاق عبد الهادي موح2621241521033032

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيصائب مهدي حمزه عبد2622241521212012

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيكرار محمد كاظم مؤمن2623241521031019

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية الزيتون للبنينادبيمحمد عدنان فرحان زغير2624241521036114

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية424اعدادية الحوراء للبناتادبيصفا علي حسن عبد2625241522123050

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين صباح جبر عبد2626241522118007

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء ناظم حمزه جياد2627241522119063

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423اعدادية خديجة للبناتادبيايناس محمد عطيه عباس2628241522080007

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423ثانوية العراق للبنينادبيغسان مجيد نعمه علي2629241521024023

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيسمير يونس حمزه حسين2630241521203058

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423ثانوية مارب المختلطةادبيساره جميل غالي دليمي2631241522159002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423اعدادية حلب للبناتادبيمريم حسن كاظم جوده2632241522107025

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية423اعدادية الثقلين للبنينادبيغيث محسن عباس مجيبل2633241521030062

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية422ثانوية الكندي للبنينادبيحيدر عبدعلي عباس احمد2634241521040035

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية422اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيدعاء نعمه عبيد ضاري2635241522122012

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية422ثانوية الرواد للبنينادبيرهام علي عبد الحسين مهدي2636241522020002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية422اعدادية خديجة للبناتادبيرويده ناصر حسين محمد2637241522080014

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية422ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحيدر نوري فرحان يوسف2638241521208027

اآلداب/جامعة القادسية526ثانوية غزة للبناتعلميزينب حيدر جواد كاظم2639241512097021

اآلداب/جامعة القادسية521اعدادية زنوبيا للبناتعلمياسراء حسن حواري عبيد2640241512100004

اآلداب/جامعة القادسية511اعدادية السنية للبناتعلميايناس راضي كاظم حسن2641241512102135

اآلداب/جامعة القادسية506اعدادية الخنساء للبناتعلميسماح حيدر رشيد حمزه2642241512114159

اآلداب/جامعة القادسية504ثانوية التحرير للبناتعلميختام كاظم لفته سلمان2643241512101014

اآلداب/جامعة القادسية499اعدادية الكوثر للبناتعلميسرى ضياء نوري هادي2644241512108082

اآلداب/جامعة القادسية498ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد غانم عبد الساده كيطان2645241511006109

اآلداب/جامعة القادسية497اعدادية الديوانية للبنينعلميمسلم جفات رسن شطنان2646241511028053

اآلداب/جامعة القادسية497اعدادية الزيتون للبنينعلميعلي مكي مطر عبد2647241511036116

اآلداب/جامعة القادسية496ثانوية السرور للبناتعلميمريم فالح شريف جبر2648241512085057

اآلداب/جامعة القادسية496اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عبودي عبد الحسن كطوف2649241512119123

اآلداب/جامعة القادسية496اعدادية الهدى للبناتعلميكافي عواد جوده سلمان2650241512115100

اآلداب/جامعة القادسية496اعدادية الخنساء للبناتعلميهبه محسن جساب غالي2651241512114267

اآلداب/جامعة القادسية495اعدادية الخنساء للبناتعلميهاله فاهم سرحان محمد2652241512114263
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اآلداب/جامعة القادسية495اعدادية الديوانية للبناتعلميتقوى عبد الزهره شعالن فليح2653241512103007

اآلداب/جامعة القادسية495اعدادية خديجة للبناتعلميهديل كامل نمير واوي2654241512080193

اآلداب/جامعة القادسية491ثانوية الشافعية للبناتعلميلمياء محمد فارس منسي2655241512111031

اآلداب/جامعة القادسية491ثانوية الرواد للبنينعلميصنوبر فاضل حسين صالح2656241512020018

اآلداب/جامعة القادسية491ثانوية الصفوه للبناتعلميزهراء محمد جبوري صالل2657241512126011

اآلداب/جامعة القادسية491ثانوية غزة للبناتعلميزينب احمد جمعه جبار2658241512097020

اآلداب/جامعة القادسية490اعدادية خديجة للبناتعلميرنا حمود نواص حمزه2659241512080051

اآلداب/جامعة القادسية490اعدادية الفردوس للبناتعلميفرح شاكر رسن سويف2660241512119217

اآلداب/جامعة القادسية489اعدادية الدغارة للبناتعلميبيارق خالد صالح هادي2661241512124023

اآلداب/جامعة القادسية488اعدادية يافا للبناتعلميحوراء علي كاظم جاسم2662241512117067

اآلداب/جامعة القادسية488ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميضحى عادل كريم باش اغا2663241512127005

اآلداب/جامعة القادسية487ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميجاسم محمد خابط رفه2664241511019009

اآلداب/جامعة القادسية487اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء خليل ابراهيم حمودي2665241512106038

اآلداب/جامعة القادسية487ثانوية العفاف للبناتعلميرسل ماجد عبد الحمزه طراد2666241512130014

اآلداب/جامعة القادسية487اعدادية عفك للبنينعلميحيدر محمد علي محمد2667241511011049

اآلداب/جامعة القادسية486ثانوية المعارف األهلية للبناتعلمينقاء حسن محمد حمادي2668241512082075

اآلداب/جامعة القادسية485اعدادية غماس للبنينعلميمظفر صباح فيصل عبد الرضا2669241511016330

اآلداب/جامعة القادسية468اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين رسول فالح مهدي2670241522119031

اآلداب/جامعة القادسية463الخارجياتادبييسرى جواد كاظم عبد هللا2671241522401039

اآلداب/جامعة القادسية453ثانوية الرباب للبناتادبيساره مرزه حمزه عليوي2672241522094025

اآلداب/جامعة القادسية453اعدادية قتيبة للبنينادبيحيدر كامل حسوني عبود2673241521003013

اآلداب/جامعة القادسية453اعدادية الكوثر للبناتادبيدعاء حسين هادي جبر2674241522108012

اآلداب/جامعة القادسية453اعدادية الشامية للبنينادبيحسن عدنان نعيم صبر2675241521015035

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء عماد غانم حسون2676241522110008

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس شعبان صاحب عبد علي2677241521017053

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية الكرار المختلطةادبيانور كبيح محيوي تويلي2678241521150005

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيدنيا رحمن حاتم مظلوم2679241522113008

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الشامية للبنينادبيكرار عباس حربي عطيه2680241521015138

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسين موسى حذيه جاسم2681241521155007

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحيدر حسين عبد علي جراح2682241521019016

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية غزة للبناتادبيامل عبد هللا عبد ابو خشه2683241522097007

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية الرسول للبنينادبيتحسين رحيم جواد شاهين2684241521035015

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي سلمان حسوني زغير2685241521021032

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الفردوس للبناتادبيعبير عالء علي جاسم2686241522119090
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اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية الكرامة للبنينادبيمهند فرات اسماعيل خليل2687241521004084

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عبد الكريم لفلوف شهد2688241522103036

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية الديوانية للبناتادبياماني حسن حياوي عزيز2689241522103007

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية عفك للبنينادبيزياد كاظم حسن جبار2690241521011012

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية النور للبناتادبيمنى منديل شهاب مشكور2691241522095060

اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية الفاضلية المختلطةادبيعلي فريض منادي اليم2692241521151011

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى عبد الكريم كاظم كاطع2693241521030073

اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية غزة للبناتادبيدعاء كاظم عبد مسلم كاظم2694241522097016

اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية الفاضلية المختلطةادبيسيف شفيع شنشول صاحب2695241521151006

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحسين قاسم كريم جنديل2696241521002028

اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن كاظم لكن بخير2697241521042008

اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي راهي عباس مطر2698241521042020

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الزيتون للبنينادبيعلي رعد فاضل كاظم2699241521036084

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء مهدي عيدان رشيد2700241522118011

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيايات سامي جواد رحمن2701241522092001

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية االنتصار للبناتادبيحنان عامر عبد الزهره هادي2702241522105007

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية القانتات للبناتادبياسراء عبود كريم صالح2703241522083002

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية النور للبناتادبيهبه جبار جساب راضي2704241522095070

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الجواهري للبنينادبيصالح عباس رضيم مجهول2705241521018021

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد ابراهيم جابر مشاي2706241521155019

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية عفك المسائية للبنينادبياحمد جبار حمزه فاضل2707241521208002

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية دمشق للبناتادبيرقيه سليم رحم صباح2708241522121016

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية العدل المختلطةادبيفريال جابر حاتم عيال2709241522161003

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيمحمد كريم حسن حمزه2710241521007024

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية غزة للبناتادبيفاتن علي سلوم ابراهيم2711241522097033

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية حلب للبناتادبيرؤى حافظ مقداد فرهود2712241522107005

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية حلب للبناتادبيغفران عامر جبير مطر2713241522107022

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء ناظم سرحان جبار2714241522118012

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الزيتون للبنينادبياحمد عبد الحميد جبار شخير2715241521036007

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية ميسلون للبناتادبيساره كريم مزهر كاطع2716241522106039

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الثقلين للبنينادبيهارون انور سعيدان كطن2717241521030084

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية سكينة للبناتادبيايمان مسلم جبار راضي2718241522093005

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية سكينة للبناتادبيتماره صفاء علي عطيوي2719241522093010

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الكرامة للبنينادبيزين العابدين علي حسين علي2720241521004040
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اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيتغريد فخري حسين علي2721241522220014

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الديوانية للبناتادبياسراء حمزه شراد عباس2722241522103002

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الديوانية للبناتادبيسالي صالح عويد جبار2723241522103039

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية سومر للبنينادبيمحمد حسين جاسم محمد2724241521009051

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الجواهري للبنينادبيامير فوزي علي هاشم2725241521018006

اآلداب/جامعة القادسية448ثانوية غزة للبناتادبيرجوان جابر كامل علي2726241522097018

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الزيتون للبنينادبيصفاء حميد غني حسين2727241521036067

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الزيتون للبنينادبيالمنتظر دعيبل سرحان حسن2728241521036012

اآلداب/جامعة القادسية448ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيحوراء نعمه عبيد ضاري2729241522220020

اآلداب/جامعة القادسية448ثانوية الكندي للبنينادبيكرار رحيم فليح حسن2730241521040066

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الحمزة للبنينادبيعامر قاسم بطيط ريكان2731241521010036

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحسنين مهدي كاظم باوه2732241521207015

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية قتيبة للبنينادبيوليد خالد عبد الكاظم جبار2733241521003071

اآلداب/جامعة القادسية448ثانوية الشافعية للبناتادبياسراء جاسم ناصر حريجه2734241522111003

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية النور للبناتادبينورس جواد كاظم راضي2735241522095068

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية سومر للبنينادبيمحمد رشيد مخيف يونس2736241521009052

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية النور للبناتادبيهديل علي عبد هللا عبد الزهره2737241522095072

اآلداب/جامعة القادسية447ثانوية الصالحية للبنينادبيسيف سعد حسين خلف2738241521022026

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء صالح هادي جياد2739241522093015

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاطمه ياس خضير كاظم2740241522122041

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية عفك للبنينادبيصالح هويدي بريبر ظاهر2741241521011013

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الشعلة للبنينادبيحميد شاكر عكله وناس2742241521012015

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الكرامة للبنينادبيعدنان عبيد عبد الهادي صكبان2743241521004048

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الشامية للبنينادبيمحسن عطيه شنوت شلواح2744241521015141

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الكرامة للبنينادبيزيد باسم عوده جوده2745241521004039

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الشامية للبنينادبيفرقد عدنان مهوس مزهر2746241521015129

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية سومر للبنينادبيمرتضى جابر شعيوط واجد2747241521009054

اآلداب/جامعة القادسية446ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبيلقاء لفته كردي مهنه2748241522156001

اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الدغارة للبنينادبيماهر رشيد حميد كاظم2749241521008049

اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الزيتون للبنينادبيرحيم حسين عبد الساده سلمان2750241521036048

اآلداب/جامعة القادسية446الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيامجد قيس مهدي ثعبان2751241521026007

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية الرسول للبنينادبياكرم هادي اسماعيل رواد2752241521035008

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه علي رحمان عباس2753241522097035

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية الفاضلية المختلطةادبيمحمد رضا حمزه عبد2754241521151015
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اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمصطفى مدلول حراز ديوان2755241521019049

اآلداب/جامعة القادسية445االعدادية المركزية للبنينادبيمرتضى ثامر كاظم حسان2756241521001041

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية الرباب للبناتادبيشفاء عبد هللا عوده كطافه2757241522094029

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيهبه نعيم عبد االمير جنيح2758241522122052

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية الشافعية للبناتادبينجالء حامد سلمان عباس2759241522111025

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية العروبة للبناتادبيزينب اياد كاظم جالب2760241522120015

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية المهاجرين للبنينادبيضياء فالح علوان مخرب2761241521033016

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية المرادية المختلطةادبيقاسم علي نوري شياع2762241521158018

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب سعد عبد الكاظم عبد علي2763241522114054

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية ميسلون للبناتادبيمروه نصيف جاسم نزال2764241522106054

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبه علي جبر محسن2765241522108044

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى فؤاد خضر موحان2766241521003063

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد حسين سليم راجي2767241521008051

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيخالد جابر قيس شالكه2768241521214009

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الفردوس للبناتادبيسحر يامر عباس جبار2769241522119077

اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية العفاف للبناتادبيزهراء جبر عبيس عبود2770241522130014

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الحوراء للبناتادبيدعاء صالح مهدي طعمه2771241522123022

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية النور للبناتادبيزهراء جبار هلول نحو2772241522095031

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الديوانية للبناتادبيروان خالد قاسم مهدي2773241522103030

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء كريم حمادي كاري2774241522093011

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الفردوس للبناتادبيوالء رعد كاظم حسين2775241522119123

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية ميسلون للبناتادبيزينه صباح هاتف باقر2776241522106033

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الدغارة للبنينادبيأمير سعد عبد االمير ياسين2777241521008003

اآلداب/جامعة القادسية443الخارجياتادبينور نعيم عويد حامي2778241522401034

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية صنعاء للبناتادبيريام احمد قاسم دهش2779241522096010

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الزيتون للبنينادبيمحمد نبيل جسب الدين ضباب2780241521036118

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية غزة للبناتادبيبشائر نزار جواد كاظم2781241522097010

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الزيتون للبنينادبيحسن هادي جاسم عارية2782241521036027

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية اسماء للبناتادبيمريم وحيد كاطع خنياب2783241522104050

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الديوانية للبناتادبيميناء رايح هلول شمخي2784241522103062

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين فاضل جاسم محمد2785241521004032

اآلداب/جامعة القادسية442الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرفل وليد محمود شهاب2786241522112014

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية الرباب للبناتادبيساره فالح شمخي جبر2787241522094023

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية السنية للبناتادبيغدير عبد الحسن كاظم اليذ2788241522102042
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اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحيدر نجم عبد الرحيم عبيد2789241521002035

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية دمشق للبناتادبيشهد احسان صبري كاظم2790241522121025

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية الرباب للبناتادبيحوراء حاكم حمزه ضايع2791241522094007

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية التآخي للبنينادبيرعد جاسم محمد حسن2792241521029032

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الزيتون للبنينادبيعلي اسماعيل زغير عيدان2793241521036081

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية المهاجرين للبنينادبيسجاد عواد محسن كاظم2794241521033015

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية العفاف للبناتادبيغيداء راسم كردي على هللا2795241522130024

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية الرسول للبنينادبيسيف سعد كامل نعيمه2796241521035036

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيعلي سعد حمود عباس2797241521031015

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الصدرين للبنينادبينبيل ميري عبد جاسم2798241521005106

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين صالح مهدي عبد2799241522108005

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين هديب مطرود وونيج2800241522108006

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد حسين عبد الساده علي2801241521019003

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيزياد ماجد كاظم تومان2802241521203052

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الحمزة للبنينادبيحسام عدنان زامل جياد2803241521010014

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية اليرموك للبنينادبيغسان حسون ادريس حسين2804241521023036

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية العدل المختلطةادبيرضا علي زغير حسين2805241521161011

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية خولة للبناتادبيغفران توفيق شاكر شالل2806241522116043

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الزيتون للبنينادبيطه حسن نايف سفاح2807241521036070

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبيمحمد علي حسين علي2808241521156019

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء حسين علي حسين2809241522114026

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية السنية للبناتادبيبتول عبد مسلم تالي كاظم2810241522102010

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الصدرين للبنينادبياحمد داود حمود عبيد2811241521005006

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحيدر جواد عبد خلف2812241521203038

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الزيتون للبنينادبيرعد راهي جاسم سلطان2813241521036052

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب حياوي شهيد عبود2814241522105021

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الشامية للبنينادبيعباس ميثم هاشم حسن2815241521015089

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الشعلة للبنينادبيرياض ناصر عبد الحسين وناس2816241521012020

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الصدرين للبنينادبيكرار محسن عبد علوص2817241521005081

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية سكينة للبناتادبيمنال عبد خبط عليوي2818241522093034

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الحوراء للبناتادبيريام ضياء حسن فليح2819241522123033

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية يافا للبناتادبيزهور حميد جالب عرنوص2820241522117032

اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية الصالحية للبنينادبيكرار محمد عبد الزهره زغير2821241521022045

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية التآخي للبنينادبيسجاد ليلو بندر مسير2822241521029037
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اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي هادي خنيطل عوده2823241521018032

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحسان حسن جبار سلمان2824241521002001

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الفردوس للبناتادبيامنه حسن علي بديوي2825241522119013

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الشامية للبنينادبيحسين سوادي هدهود جاسم2826241521015043

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الديوانية للبناتادبيتمارا علي شنان زغيرون2827241522103014

اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمه جاسم محمد عطشان2828241522105023

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية عفك للبنينادبيباسم كزار حسين بريهي2829241521011003

اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الكوثر للبناتادبيرواء عدنان عناد غالي2830241522108023

اآلداب/جامعة القادسية438ثانوية الكندي للبنينادبياحمد محمد مهدي محيسن2831241521040010

اآلداب/جامعة القادسية438ثانوية الفارابي للبنينادبيامير اسماعيل كاظم عبد الساده2832241521042004

اآلداب/جامعة القادسية438ثانوية الكندي للبنينادبياحمد حامد ططر ثامر2833241521040006

اآلداب/جامعة القادسية438ثانوية اليرموك للبنينادبيحسن نهاد ونيون سلطان2834241521023011

اآلداب/جامعة القادسية438اعدادية الشعلة للبنينادبيكاظم جبار محمد لفته2835241521012039

اآلداب/جامعة القادسية438ثانوية القانتات للبناتادبيتقى صالح مهدي كاظم2836241522083005

اآلداب/جامعة القادسية438اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعباس حميد مجيد صبح2837241521002044

اآلداب/جامعة القادسية438اعدادية الحمزة للبنينادبيحسنين راجي عبد الرسول فرهود2838241521010017

اآلداب/جامعة القادسية438ثانوية الفارابي للبنينادبيمصطفى ابراهيم عناد عبيد2839241521042032

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين جالل ناجي حسين2840241521042009

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية العدل المختلطةادبيحسين علي حسين عوده2841241521161008

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية غزة للبناتادبيليلى حسن عبد العزيز جابر2842241522097038

اآلداب/جامعة القادسية437اعدادية الزيتون للبنينادبيعلي عبيس هالل حسن2843241521036087

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية الفاضلية المختلطةادبيرحاب جبار حسن كليك2844241522151004

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية الرباب للبناتادبيدعاء حمزه حسين كاظم2845241522094008

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية غزة للبناتادبيالرا عبد هللا جويد علوان2846241522097037

اآلداب/جامعة القادسية437اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد راجح عبد الحسين سلمان2847241521018002

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية الرواد للبنينادبيعبد هللا لطيف كعيم محي2848241521020010

اآلداب/جامعة القادسية437اعدادية الدغارة للبناتادبيوسن محمد رضا حمزه2849241522124056

اآلداب/جامعة القادسية437ثانوية خولة للبناتادبيالهام عبد الزهره ناجي غازي2850241522116006

اآلداب/جامعة القادسية436ثانوية العدل المختلطةادبياحمد عبد الحسين والي مسيلب2851241521161003

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية الحوراء للبناتادبيسجى صبار لهمود حسين2852241522123047

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء ابراهيم عناد عبد2853241522123036

اآلداب/جامعة القادسية436ثانوية السنية المسائية للبنينادبيبهاء اعالن بدر صالح2854241521211014

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية الطليعة للبناتادبياسيل عالوي فاضل دليفي2855241522118002

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية النور للبناتادبيميسم كاظم حلواص عبد علي2856241522095062
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اآلداب/جامعة القادسية436ثانوية القانتات للبناتادبيطيف علي شاكر رهيف2857241522083018

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية الكوثر للبناتادبيهبه احمد مهدي ناجي2858241522108064

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية الكرامة للبنينادبيامير جواد رحيم مطلب2859241521004006

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية الفردوس للبناتادبياسراء كاظم محمد رضا علوان2860241522119006

اآلداب/جامعة القادسية436اعدادية ميسلون للبناتادبيشيرين ابراهيم هليل كاطع2861241522106041

اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية الفارابي للبنينادبيامير ارحيم فضاله رسن2862241521042003

اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين علي ناجي حسين2863241521042011

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد فرحان جبر شناوه2864241521017047

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الفلق المسائية للبنينادبياحمد حسين كاظم عبد هللا2865241521210002

اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية غزة للبناتادبيهبه سلوم محمد خضير2866241522097049

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الزيتون للبنينادبيزين العابدين صائب جابر ظاهر2867241521036057

اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية االمراء االهلية للبنينادبيعقيل علي حسين جبر2868241521055014

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الدغارة للبناتادبيسمر علي عوده هاشم2869241522124030

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية السنية للبناتادبيشذى هادي كاظم عباس2870241522102039

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية الصدرين للبنينادبيقاسم عطيه جبير كاظم2871241521005077

اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيعلي فيصل مهدي راضي2872241521200043

اآلداب/جامعة القادسية435اعدادية البشير المسائية للبنينادبيغفار عماد رحمان عبد2873241521207046

اآلداب/جامعة القادسية435ثانوية العراق للبنينادبياسعد حميد عبد زيد عبود2874241521024007

اآلداب/جامعة القادسية434ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيمحمد رهيف جهيل جبار2875241521200055

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية الصدرين للبنينادبيابراهيم سالم كاظم مطر2876241521005001

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين اياد فهد جبر2877241521030019

اآلداب/جامعة القادسية434ثانوية غزة للبناتادبينوره عامر جواد عبد الرضا2878241522097047

اآلداب/جامعة القادسية434ثانوية البدير المسائية للبنينادبياسد احمد سرحان محمد2879241521209005

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية يافا للبناتادبيزهراء تركي حسن مهدي2880241522117028

اآلداب/جامعة القادسية434ثانوية غزة للبناتادبيسجا محمد جواد حميد2881241522097026

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية الديوانية للبنينادبيوليد محمد كاظم عبطان2882241521028023

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمحسد سليم جواد كاظم2883241521203127

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية الفلق المسائية للبنينادبياحمد عجمي فرهود نشعان2884241521210010

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية سومر للبنينادبيمصطفى حاكم حمزه عباس2885241521009056

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية سومر للبنينادبيحامد عباس حميد غلوب2886241521009007

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمحمد خالد هادي حسن2887241521207053

اآلداب/جامعة القادسية434ثانوية العدل المختلطةادبيكرار علي صبر جار هللا2888241521161018

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية عفك للبنينادبيمحمد علي حسين سلومي2889241521011033

اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية الصدرين للبنينادبيازهر حسين سمير سلطان2890241521005013
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اآلداب/جامعة القادسية434اعدادية دمشق للبناتادبينور شنان طه عبد2891241522121035

اآلداب/جامعة القادسية433ثانوية الكندي للبنينادبياحمد عمار كاظم حجي2892241521040009

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الزيتون للبنينادبيسجاد لفته اشهادي معن2893241521036060

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية غماس للبنينادبيفالح حسن هادي عبهول2894241521016055

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية حلب للبناتادبيغسق طالب عبد جاسم2895241522107021

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية حلب للبناتادبيشيرين طالب وطيوط غنون2896241522107018

اآلداب/جامعة القادسية433ثانوية عين شمس المختلطهادبيمصطفى سالم مراح غويت2897241521155026

اآلداب/جامعة القادسية433ثانوية المهاجرين للبنينادبيمرتضى حامد شنيع كاظم2898241521033031

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية اسماء للبناتادبينوره عباس هادي مجلي2899241522104056

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية زنوبيا للبناتادبيحنان داود جليل حمود2900241522100020

اآلداب/جامعة القادسية433ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين داخل كدير زغير2901241521023009

اآلداب/جامعة القادسية433ثانوية القانتات للبناتادبيسرى عوده حمد عوده2902241522083015

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء رياض عبد هللا كاظم2903241522114027

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الكوثر للبناتادبينسرين جواد محمد عبيس2904241522108057

اآلداب/جامعة القادسية433ثانوية البدير المسائية للبنينادبيسجاد رياض فهد علي2905241521209014

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الخنساء للبناتادبيهديل احمد غانم حمزه2906241522114112

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الطليعة للبناتادبيذكريات اسعد عبد رعد2907241522118016

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينور كاظم محسن حمادي2908241522122049

اآلداب/جامعة القادسية433اعدادية الزيتون للبنينادبيمحمد عالوي حسين جالب2909241521036116

اآلداب/جامعة القادسية432ثانوية مارب المختلطةادبيحسين علي شمخي جبر2910241521159010

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الجواهري للبنينادبيلقمان قاسم هادي محمد2911241521018037

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية المصطفى للبنينادبيليث فاضل نشمي فرحان2912241521017083

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيمصطفى مهلي شالل حسن2913241521204090

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الحمزة للبنينادبيعمار جواد ناصر حمد2914241521010051

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية سكينة للبناتادبينور قيس غالب حسن2915241522093040

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية االميرات االهلية للبناتادبيرسل حسن كامل عباس2916241522125004

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الحمزة للبنينادبيصالح مهدي خضير دوني2917241521010033

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الشامية للبنينادبينعمه صاحب رحمن حمزه2918241521015171

اآلداب/جامعة القادسية432اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد علي مرزه حمزه2919241521018020

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية سكينة للبناتادبيغفران سوادي لفته عكله2920241522093025

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية يافا للبناتادبيحنين عبد الحليم كاظم حصو2921241522117012

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية العروبة للبناتادبيرسل حميد عطيه حبيب2922241522120011

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية سيد االنام للبنينادبيحمدي صالح حساب مرزه2923241521039014

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية ميسلون للبناتادبيايات ميثم حسن عبود2924241522106007
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اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية الزيتون للبنينادبيحيدر فاهم فرحان بناي2925241521036043

اآلداب/جامعة القادسية431ثانوية االنتصار للبناتادبيهدى رزاق عزاوي حسن2926241522105029

اآلداب/جامعة القادسية431ثانوية الجمهورية للبنينادبيامير محمد عبد الكاظم علوان2927241521038003

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمه لفته حمزه مزهر2928241522123058

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية ابن النفيس للبنينادبيكرار علي ويسي غضب2929241521002060

اآلداب/جامعة القادسية431ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء عالء عواد منديل2930241522110007

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه حازم صالح عطيه2931241522103053

اآلداب/جامعة القادسية431اعدادية ميسلون للبناتادبيهجران قاسم علي محمد2932241522106068

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى كاظم سراوه عطيه2933241521039037

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية الديوانية للبناتادبيدعاء عالء سعدون شغناب2934241522103020

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية العدل المختلطةادبيميعاد مطر حسين عكموش2935241522161004

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيمصطفى قيس عبد االمير خطار2936241521210116

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية السنية المسائية للبنينادبيعلي عزيز بزون عوده2937241521211049

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين حمزه خضير كريم2938241521023012

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية االنتصار للبناتادبيرؤى عبود عبيس جاسم2939241522105011

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيسيف علي رحمن عبد الساده2940241521021027

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية الصدرين للبنينادبيكاظم عالوي حمزه تويلي2941241521005079

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء أحمد أكريم عبد العباس2942241522119032

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية المعالي االهلية للبناتادبيمريم رشيد غازي سلمان2943241522128009

اآلداب/جامعة القادسية430ثانوية التحرير للبناتادبيصابرين كاظم عبود حسن2944241522101010

اآلداب/جامعة القادسية430االعدادية المركزية للبنينادبيابراهيم عالوي ابراهيم شنان2945241521001003

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية الدغارة للبنينادبيمرتضى حامد حبيب فضيل2946241521008061

اآلداب/جامعة القادسية430اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينبأ فيصل مزعل كريم2947241522122046

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية سيد االنام للبنينادبيحبيب ظاهر داود خليل2948241521039010

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى خالد نعيم طشطوش2949241521039035

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية الزيتون للبنينادبيعمر صالح محمد ياسين2950241521036091

اآلداب/جامعة القادسية429ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيحسنين مهدي حسون هادي2951241521214006

اآلداب/جامعة القادسية429ثانوية الصالحية للبنينادبيحيدر كاظم كامل عطيوي2952241521022018

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية خديجة للبناتادبيرسل جواد كاظم عويز2953241522080013

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية الكرامة للبنينادبيجاسم محمد جاسم مجول2954241521004015

اآلداب/جامعة القادسية429ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء سعد وحيد عيسى2955241522134010

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعباس رحيم هليل كاظم2956241521203066

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية دمشق للبناتادبيصفيه مهدي موسى حسن2957241522121027

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية زنوبيا للبناتادبيمروه جاسم محمد عبد الحسين2958241522100058
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اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية النور للبناتادبيهديل ناظم عاجل عبد2959241522095073

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي عباس محسن مطلوب2960241521010044

اآلداب/جامعة القادسية429اعدادية السنية للبناتادبينسرين مازن عبد الكاظم رحمان2961241522102058

اآلداب/جامعة القادسية428ثانوية الرسول للبنينادبيامجد غانم عبد كزار2962241521035009

اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية الزيتون للبنينادبيوسام حسن فليح جاسم2963241521036133

اآلداب/جامعة القادسية428ثانوية العدل المختلطةادبيمجيد فاهم اونيس شهيب2964241521161020

اآلداب/جامعة القادسية428ثانوية اليرموك للبنينادبيافراح كريم عوده رغيد2965241522023002

اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية الدغارة للبنينادبيعباس فاضل محسن حمزه2966241521008032

اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد رحيم جواد حسون2967241521008024

اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى خليل أبراهيم طيفور2968241521017097

اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية الدغارة للبناتادبيريام ماجد حسين هادي2969241522124020

اآلداب/جامعة القادسية428اعدادية عفك للبنينادبيقاسم سالم لفته عبد الحسين2970241521011023

اآلداب/جامعة القادسية428ثانوية الصادق المختلطةادبينور عدنان حاتم حسوني2971241522157004

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب شامل داود هالل2972241522122024

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد جاسم محمد وهاب2973241521039031

اآلداب/جامعة القادسية427ثانوية غزة للبناتادبيداليا دايم خيري مجيد2974241522097015

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية صنعاء للبناتادبيضحى علي حسين علي2975241522096022

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه الزهراء جاسم محمد اسماعيل2976241522108046

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية اسماء للبناتادبيشروق فالح محمد عليوي2977241522104039

اآلداب/جامعة القادسية427اعداديه الوهج للبنينادبيعلي عوض حسن جاسم2978241521051036

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب ياسين خضير حسب2979241522118027

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيحوراء نافع عبد حسن2980241522122009

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية اسماء للبناتادبيساره محمد زاير كافي2981241522104031

اآلداب/جامعة القادسية427اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي جبار عبد الحسن اشعيل2982241521018027

اآلداب/جامعة القادسية426ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمثنى محمد عبد االمير حسين2983241521019042

اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية صنعاء للبناتادبيساره جواد كاظم عيدان2984241522096018

اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية الديوانية للبناتادبيمها عامر مطر حسن2985241522103060

اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية ميسلون للبناتادبيزينه وليد خالد طوس2986241522106036

اآلداب/جامعة القادسية426الخارجيونادبيمروان ركبان هادي نهايه2987241521400025

اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب خضير جمعه حمزه2988241522122023

اآلداب/جامعة القادسية426ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيضياء نجم عبد هللا جياد2989241521021028

اآلداب/جامعة القادسية426ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيخالد اياد عبد العباس محيدش2990241521202036

اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية الصدرين للبنينادبيامير يونس كطوف عكاب2991241521005023

اآلداب/جامعة القادسية426اعدادية الفردوس للبناتادبيمسار ناصر حمزه عبد الجاسم2992241522119099
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اآلداب/جامعة القادسية426ثانوية القانتات للبناتادبيميسون عالوي محسن علي2993241522083022

االثار/جامعة القادسية513ثانوية التحرير للبناتعلميهاله كاظم بدر جاسم2994241512101074

االثار/جامعة القادسية498اعدادية خديجة للبناتعلميمالذ علي هادي ابيدي2995241512080160

االثار/جامعة القادسية498اعدادية خديجة للبناتعلميزينب صالح عبد االمير عباس2996241512080087

االثار/جامعة القادسية453اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيكرار رعد عبد الكريم شعالن2997241521203116

االثار/جامعة القادسية452اعداديه الوهج للبنينادبيمجيد حميد جاهل سلطان2998241521051044

االثار/جامعة القادسية451اعدادية النور للبناتادبيساره قاسم حمزه سلمان2999241522095041

االثار/جامعة القادسية450اعدادية زنوبيا للبناتادبيحوراء محسن جواد كاظم3000241522100026

االثار/جامعة القادسية450اعداديه الوهج للبنينادبيحسين حمودي رايح محمد3001241521051010

االثار/جامعة القادسية448اعدادية سكينة للبناتادبيرسل سلمان موسى اعويد3002241522093013

االثار/جامعة القادسية446اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن طالب عبد الواحد هليب3003241521003007

االثار/جامعة القادسية446اعدادية الديوانية للبناتادبيرسل جياد جفرز خلف3004241522103026

االثار/جامعة القادسية443اعدادية الكوثر للبناتادبيهاله حسن هادي رحيم3005241522108063

االثار/جامعة القادسية443اعدادية زنوبيا للبناتادبيازهار عبد الحمزه كريم حسين3006241522100002

االثار/جامعة القادسية442ثانوية المهاجرين للبنينادبيعلي رضا كتاب موح3007241521033018

االثار/جامعة القادسية441ثانوية الرسول للبنينادبياحمد فشالن ديوان عاشور3008241521035004

االثار/جامعة القادسية440اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد حميد غافل حسون3009241522119083

االثار/جامعة القادسية440ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمرتضى جاسم ملزوم كاظم3010241521208060

الطب/جامعة االنبار681.5ثانوية المتميزينعلميمرتضى وليد محل ذباح3011241511041050

الطب/جامعة االنبار681اعدادية السنية للبناتعلميايمان ماجد عبد هللا شطنان3012241512102024

الطب/جامعة االنبار678.9ثانوية المتميزينعلميقاسم محمد كاظم تايه3013241511041042

الطب/جامعة االنبار677ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميامير جميل شاكر عبد العباس3014241511021006

الطب/جامعة االنبار677اعدادية التآخي للبنينعلمياحمد فيصل حسين سرحان3015241511029012

الطب/جامعة االنبار677االعدادية المركزية للبنينعلميحسين سعيد حمد هللا عبد الرضا3016241511001106

الطب/جامعة االنبار676.8ثانوية المتميزاتعلميطيبه حسن عبودي حسن3017241512084034

الطب/جامعة االنبار676.4ثانوية المتميزينعلميعلي داود سلمان محمد3018241511041031

الطب/جامعة االنبار676اعدادية الدغارة للبناتعلميسجى كريم سرحان عبد الحسن3019241512124075

الطب/جامعة االنبار676االعدادية المركزية للبنينعلميمهند حسين جابر سهيل3020241511001377

الطب/جامعة االنبار676ثانوية اصحاب الكساء المختلطةعلميبارق عبد الحسين حلواص عنبر3021241511156003

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية دمشق للبناتعلمياسراء امين حربي جبر3022241512121001

طب االسنان/جامعة االنبار672االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى فاضل حمدان طالل3023241511001357

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية السجاد للبنينعلميسجاد سلمان كريم دبس3024241511027068

طب االسنان/جامعة االنبار670.7ثانوية المتميزاتعلميريتاج محمود رحمن مجهول3025241512084020

طب االسنان/جامعة االنبار670.4ثانوية المتميزينعلميعلي ماهر حسن حمزه3026241511041037
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طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية النضال للبنينعلميمحمد فليح حسن علي3027241511014065

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين علي فرحان مطر3028241511003079

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية يافا للبناتعلميبدور ياسين ثامر موسى3029241512117041

الصيدلة/جامعة االنبار671اعدادية الدغارة للبناتعلميآالء كاظم حنون هاشم3030241512124003

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية العروبة للبناتعلميلبنى عباس هاشم جابر3031241512120158

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية دمشق للبناتعلميغفران حسوني عبد هللا عبد المحسن3032241512121119

الحاسوب/جامعة االنبار527اعدادية النضال للبنينعلميايوب صادق خضير جعفر3033241511014008

الهندسة/الجامعة العراقية634ثانوية بلقيس للبناتعلميانغام عطيه سلمان حسين3034241512110008

الهندسة/الجامعة العراقية634اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمود راضي هادي خنيطل3035241511003247

الهندسة/الجامعة العراقية628ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميعلي رعد عبد الزهره صكبان3036241511053041

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية الهدى للبناتعلميرحاب غالب عبد هللا عتاب3037241512115041

االعالم/الجامعة العراقية541اعدادية خديجة للبناتعلميساره اياد عجاوه جاسم3038241512080099

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية السنية المسائية للبنينادبيصفاء حمد رحمان حمد3039241521211038

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية الحمزة للبنينادبياسالم عماد حنويت عطيوي3040241521010008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد رحيم عبد عون سفاح3041241521029066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء كريم جمر عيدان3042241522115017

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية اليرموك للبنينادبياثير نصيف جاسم سلطان3043241521023002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489اعدادية الكرامة للبنينادبيسيف وحيد محمد مذري3044241521004045

الهندسة/جامعة بابل669اعدادية الحوراء للبناتعلميحنان رزاق محمد كاظم3045241512123021

الهندسة/جامعة بابل664للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميسوزان صالح الدين كاظم جواد3046241512109011

الهندسة/جامعة بابل659اعدادية عفك للبنينعلميمحمد رائد رزاق جاسم3047241511011101

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية اسماء للبناتعلميوئام زغير رحيم شامي3048241512104099

الهندسة/جامعة بابل649اعدادية اسماء للبناتعلميفاتن زغير رحيم شامي3049241512104071

الهندسة/جامعة بابل647.9ثانوية المتميزينعلميذو الفقار علي عبد جاسم3050241511041016

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية دمشق للبناتعلميرقيه عالء ابراهيم عيسى3051241512121054

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الكوثر للبناتعلميدعاء صادق طه هادي3052241512108028

الهندسة/جامعة بابل643االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد معن كردي جاسور3053241511001054

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية الهدى للبناتعلميميسون عبد الحسين راهي طشار3054241512115119

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الديوانية للبناتعلميزهراء عبيد جهود عريبي3055241512103040

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الحمزة للبنينعلميمرتضى حيدر عبد االمير زباله3056241511010208

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية العروبة للبناتعلميمروه علي مهدي هاشم3057241512120163

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية المعارف األهلية للبناتعلمينور سامي عبودي افريج3058241512082077

الهندسة/جامعة بابل636اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد نوماس ناصر حسين3059241511003246

العلوم/جامعة بابل615اعدادية الدغارة للبناتعلميزينب صبار محيسن عيسى3060241512124065
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العلوم/جامعة بابل571اعدادية الحمزة للبنينعلميحيدر علي عبد الحمزه منشود3061241511010078

العلوم/جامعة بابل563اعدادية الحمزة للبنينعلميوليد خالد عطا هللا عاجل3062241511010230

العلوم/جامعة بابل562اعدادية الحوراء للبناتعلمينور سمير منعم ياسين3063241512123115

العلوم/جامعة بابل548اعدادية الكوثر للبناتعلميرقيه فؤاد خضير عباس3064241512108045

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل613ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميزينب كاظم جودي روكان3065241512099010

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل598اعدادية خديجة للبناتعلميتبارك نعيم رشيد رهيف3066241512080025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596اعدادية الحمزة للبنينعلمياحمد عبد الحسين كافي ضاحي3067241511010017

علوم البنات/جامعة بابل540اعدادية خديجة للبناتعلميهبه جليل تركي بعيوي3068241512080186

علوم البنات/جامعة بابل540اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين جبار صافي شاكر3069241512114032

علوم البنات/جامعة بابل530اعدادية الحوراء للبناتعلميرواء عباس اسماعيل حمزه3070241512123039

علوم البنات/جامعة بابل528ثانوية التحرير للبناتعلميرغد عبد الكريم صدام جياد3071241512101019

علوم البنات/جامعة بابل528ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء عزيز جمعه مطر3072241512094041

علوم البنات/جامعة بابل528اعدادية اسماء للبناتعلميهدى كريم شوجان عبود3073241512104097

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء زعيم ابو حسن وضح3074241512080065

القانون/جامعة بابل566اعدادية الشامية للبنينعلميامير اياد عبد الحمزه برهان3075241511015025

الفنون الجميلة/جامعة بابل494اعدادية زنوبيا للبناتعلميمها رياض مهنة لوفه3076241512100055

الفنون الجميلة/جامعة بابل453اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد عايد يعقوب يوسف3077241521004003

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيرسل هاشم علي خطار3078241522122015

المسيب/الهندسة/جامعة بابل609اعدادية الديوانية للبناتعلميبنين زهير باقر حسون3079241512103006

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600ثانوية ابي تراب للبنينعلميعباس محمد عبد نعمه3080241511006061

هندسة المواد/جامعة بابل634اعدادية العروبة للبناتعلميساره احمد علي ابراهيم3081241512120097

هندسة المواد/جامعة بابل633اعدادية الحوراء للبناتعلميساره حاكم جوده جالب3082241512123063

هندسة المواد/جامعة بابل631اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد ضياء محمد عبد3083241511003229

هندسة المواد/جامعة بابل629اعدادية دمشق للبناتعلميسالي رائد هادي موسى3084241512121096

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية دمشق للبناتعلميزهراء كاظم حاكم برع3085241512121073

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية قتيبة للبنينعلميسمير علي سمير يونس3086241511003122

هندسة المواد/جامعة بابل622االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد كتاب طحيور خنيطل3087241511001317

هندسة المواد/جامعة بابل622اعدادية الحوراء للبناتعلمينور عادل ملزوم جزار3088241512123117

هندسة المواد/جامعة بابل621اعدادية التآخي للبنينعلميسيف علي تكليف كريم3089241511029074

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية قتيبة للبنينعلميطه محمد حبيب كاظم3090241511003132

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية الزيتون للبنينعلميغيث رحيم صبيح غريب3091241511036122

هندسة المواد/جامعة بابل618اعدادية دمشق للبناتعلميسرى حميد وناس عبود3092241512121101

هندسة المواد/جامعة بابل617اعدادية النضال للبنينعلميمصطفى عبد الكريم عبود كريم3093241511014071

الطب/جامعة النهرين688اعدادية دمشق للبناتعلميبراء نهاد ياسين علوان3094241512121016
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الهندسة/جامعة النهرين668ثانوية المتميزينعلميعز الدين سعيد شندل جاسم3095241511041025

الهندسة/جامعة النهرين659.2ثانوية المتميزينعلميعلي جواد كاظم علوان3096241511041029

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين626اعدادية قتيبة للبنينعلميموسى الكاظم واثق علي عباس3097241511003291

الهندسة/جامعة ديالى623اعدادية سكينة للبناتعلميبتول حسن حسين كاظم3098241512093025

الهندسة/جامعة ديالى620اعدادية دمشق للبناتعلمياكرام كريم كاطع عبد3099241512121003

الهندسة/جامعة ديالى619ثانوية التفوق االهلية للبناتعلمينور منير هاشم علي3100241512092049

الهندسة/جامعة ديالى615اعدادية العروبة للبناتعلميفرح موجد راجي عبد3101241512120152

الهندسة/جامعة ديالى613ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميفاطمه عالء كريم سلمان3102241512082064

الهندسة/جامعة ديالى611اعدادية ابن النفيس للبنينعلميعلي سالم عبد الحسين ناصر3103241511002074

العلوم/جامعة ديالى544اعدادية قتيبة للبنينعلميحيدر عزيز هادي حسن3104241511003091

الطب/جامعة كربالء695اعدادية النضال للبنينعلميرائد حاكم حسين حربي3105241511014024

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الهدى للبناتعلميصبا محمد مهنه عطار3106241512115081

الهندسة/جامعة كربالء673االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى جواد كاظم غضب3107241511001342

الهندسة/جامعة كربالء670اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين كامل مياح مليك3108241511003082

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية خديجة للبناتعلميضحى محمود ذياب محمد3109241512080120

الهندسة/جامعة كربالء669ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلمييوسف جفات عناد حمزه3110241511050019

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء عبد الكريم كاظم شمران3111241512119068

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء عماد محمد رؤوف3112241512104037

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد ماهر حسن حمزه3113241511003244

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء رعد عدنان مطلب3114241512120075

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية العفاف للبناتعلميزينب اياد كاظم عباس3115241512130024

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية مارب المختلطةعلمياسيل كريم سلهو جراح3116241512159001

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء بشار جليل صالح3117241512115054

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الخنساء للبناتعلميسرى لطيف حبيب عبد الحسين3118241512114158

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الشامية للبنينعلميامير لطيف حبيب عبد الحسين3119241511015038

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الخنساء للبناتعلميورود جمال عبد عالوة3120241512114279

الهندسة/جامعة كربالء663االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد جهاد غني ناصر3121241511001293

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية ميسلون للبناتعلمينبأ عبد الرحمن داخل مهدي3122241512106083

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية الخنساء للبناتعلميرسل قاسم صاحب معين3123241512114082

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية غماس للبنينعلميمحمد عبد الكاظم عجيل دعار3124241511016281

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية دمشق للبناتعلميرسل كامل عطار عطيه3125241512121050

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية العروبة للبناتعلميفاطمه شعالن ذياب ضيدان3126241512120139

الهندسة/جامعة كربالء660ثانوية الرواد للبنينعلميعبد هللا حسين عبد عليوي3127241511020023

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية خديجة للبناتعلميحوراء مكي ملوك صلف3128241512080035
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العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661اعدادية ميسلون للبناتعلميفاطمه محمد خضير جمعه3129241512106076

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمحمد علي حنون عبيد3130241511043059

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية الهدى للبناتعلمياسالم حسين معيوف نعيم3131241512115009

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية الخنساء للبناتعلميهديل راضي خير هللا كاظم3132241512114274

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه كريم اسماعيل خلف3133241512115096

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى جواد كاظم عناد3134241511003263

القانون/جامعة كربالء504الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيحسين عطيه سالم جبار3135241521026013

التمريض/جامعة كربالء636ثانوية العفاف للبناتعلميزهراء سمير جواد حسون3136241512130020

التمريض/جامعة كربالء623ثانوية الرباب للبناتعلمياالء حمزه حسان مجلي3137241512094006

التمريض/جامعة كربالء620.5ثانوية المتميزاتعلميفاطمه عماد صاحب هادي3138241512084038

التمريض/جامعة كربالء619اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب كريم جبار مايع3139241512119150

التمريض/جامعة كربالء618اعدادية دمشق للبناتعلمينور مهدي حلواص عبد3140241512121149

التمريض/جامعة كربالء618اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء محمد عصود ياسر3141241512119136

العلوم السياحية/جامعة كربالء503اعدادية الشامية للبنينعلميمحمد موفق رحيم عزيز3142241511015181

العلوم السياحية/جامعة كربالء450ثانوية الكندي للبنينادبيانور هادي عيدان حنوف3143241521040016

العلوم السياحية/جامعة كربالء449اعدادية الديوانية للبنينادبيعلي اسماعيل عباس محمد3144241521028009

العلوم السياحية/جامعة كربالء448اعدادية سومر للبنينادبييوسف حسن عبيد ناصر3145241521009061

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية النضال للبنينادبيمسلم تركي صاحب حافظ3146241521014064

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية غماس للبنينادبييعقوب صباح حسوني عاجل3147241521016082

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد محمد عناد رسن3148241521017016

الهندسة/جامعة ذي قار669اعدادية عفك للبنينعلميامير علي هادي عطش3149241511011017

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية الهدى للبناتعلميزينب خير هللا كريم علي3150241512115067

الهندسة/جامعة ذي قار666اعدادية فلسطين للبنينعلميحسن سليم حجيل كاظم3151241511013035

الهندسة/جامعة ذي قار664اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء عزيز شاهر لفته3152241512119069

الهندسة/جامعة ذي قار661.3ثانوية المتميزاتعلميرقيه عماد عباس ابراهيم3153241512084019

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية الشامية للبنينعلمياحمد صباح عبادي حسان3154241511015008

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي محمد علي هادي3155241511003186

الهندسة/جامعة ذي قار657اعدادية قتيبة للبنينعلميحيدر مهند محمود علوان3156241511003093

الهندسة/جامعة ذي قار655اعدادية الديوانية للبنينعلميامير حمد عليوي راضي3157241511028006

الهندسة/جامعة ذي قار655اعدادية العروبة للبناتعلمينور رياض صاحب عبود3158241512120184

الهندسة/جامعة ذي قار654اعدادية عفك للبنينعلميحسين علي محسن غنص3159241511011041

الهندسة/جامعة ذي قار652ثانوية التحرير للبناتعلميفاطمه فليح حسن عبد3160241512101063

الهندسة/جامعة ذي قار652اعدادية دمشق للبناتعلميريام محمد حسن حسين ثامر3161241512121060

الهندسة/جامعة ذي قار652اعدادية التآخي للبنينعلميحسين مرتضى رعد جاسم3162241511029052
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الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية نفر للبنينعلميعلي شاوي غياض عطيه3163241511025018

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية يافا للبناتعلميكوثر اياد شهيد حسين3164241512117197

الهندسة/جامعة ذي قار650اعدادية الدغارة للبناتعلميحوراء محمد كاصد جياد3165241512124033

الهندسة/جامعة ذي قار648اعدادية خديجة للبناتعلمينور نعيم سويدان شمران3166241512080184

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547اعدادية السنية للبناتعلميبتول ابراهيم جدعان وناس3167241512102025

التمريض/جامعة ذي قار655اعدادية الشعلة للبنينعلميظافر حسين عليوي فريخ3168241511012042

التمريض/جامعة ذي قار654اعدادية الديوانية للبنينعلميسجاد علوي صابر خاجي3169241511028021

طب االسنان/جامعة كركوك676اعدادية الكوثر للبناتعلمينور الهدى اسماعيل حسين حسن3170241512108126

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك493اعدادية الزيتون للبنينادبيحسين ابراهيم مسلم علوان3171241521036030

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك483اعدادية ميسلون للبناتادبيدينا عبد الكريم شمخي حسن3172241522106024

الطب/جامعة واسط685اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي محمد حسين علي3173241511008097

الهندسة/جامعة واسط656.6ثانوية المتميزينعلميعلي جميل مير مطر3174241511041028

الهندسة/جامعة واسط653اعدادية الحمزة للبنينعلمييوسف فرحان عبد عضوب3175241511010233

الهندسة/جامعة واسط645اعدادية سيد االنام للبنينعلميحسين محمد حسن عبد العريس3176241511039015

العلوم/جامعة واسط596ثانوية غزة للبناتعلميطيبه ستار جبار حسون3177241512097028

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط536اعدادية قتيبة للبنينعلميعالء جميل عزيز هاشم3178241511003147

القانون/جامعة واسط554ثانوية الجمهورية للبنينعلميضياء محمد عبيس حسون3179241511038012

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الطليعة للبناتعلميامواج موجد امير عبد3180241512118011

الطب/جامعة ميسان684اعدادية فلسطين للبنينعلميعباس حسن هادي حريجه3181241511013069

النفط/الهندسة/جامعة ميسان673اعدادية حلب للبناتعلميهدى عباس فرحان كاظم3182241512107049

النفط/الهندسة/جامعة ميسان673اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء نجاح جفات حسن3183241512093059

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672ثانوية التراث األهلية للبنينعلميعباس عادل مايح مطلك3184241511043037

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672اعدادية سكينة للبناتعلميهبه عبد االمير رضا حلواص3185241512093110

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672اعدادية اسماء للبناتعلميزينب جبار عبد بردان3186241512104043

الهندسة/جامعة ميسان659اعدادية السجاد للبنينعلميمحمد حامد طاهر عبد3187241511027129

الهندسة/جامعة ميسان655اعدادية سكينة للبناتعلميرسل حاكم غالي موسى3188241512093041

الهندسة/جامعة ميسان653اعدادية سومر للبنينعلميعباس محسن عبد عباده3189241511009065

العلوم السياسية/جامعة ميسان495ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمد رزاق دره باشي3190241521042028

العلوم السياسية/جامعة ميسان472اعدادية فلسطين للبنينادبيحسن عواد محمد علكم3191241521013013

العلوم السياسية/جامعة ميسان468اعدادية الحمزة للبنينادبيحسين هديب عبهول ابوحله3192241521010019

التمريض/جامعة ميسان655اعدادية السجاد للبنينعلميوهاب ساجد محي حسن3193241511027177

التمريض/جامعة ميسان654اعدادية غماس للبنينعلميعلي حسن ابراهيم شطنان3194241511016185

التمريض/جامعة ميسان654اعدادية غماس للبنينعلميحيدر كريم علي جواد3195241511016116

التمريض/جامعة ميسان612اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين عبد هللا علي صجم3196241512114038
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التمريض/جامعة ميسان610اعدادية السنية للبناتعلميساره جواد كاظم خضير3197241512102076

التمريض/جامعة ميسان610ثانوية العفاف للبناتعلمينبراس سالم رحم عبد3198241512130046

التمريض/جامعة ميسان607اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء حسين سعيد حسين3199241512119115

التمريض/جامعة ميسان605اعدادية السنية للبناتعلميجنان يوسف كاظم حمزه3200241512102030

التمريض/جامعة ميسان604ثانوية الزهراء للبناتعلمياحالم رهيف عكض مطر3201241512134001

التمريض/جامعة ميسان603اعدادية سكينة للبناتعلميهبه علي حسين محمد3202241512093111

التمريض/جامعة ميسان603اعدادية خديجة للبناتعلمياديان مصطفى مكي عبد الصاحب3203241512080001

الطب/جامعة المثنى685االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد هليل عبد غويث3204241511001057

الطب/جامعة المثنى685اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى سالم كاظم سعدون3205241511003267

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب رعد تركي مراد3206241512108065

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب أمير عبد زيد خليل3207241512114126

الطب/جامعة المثنى685اعدادية يافا للبناتعلميزهراء شاكر عاشور صليبي3208241512117108

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الخنساء للبناتعلمينجالء ناصر محيسن عاشور3209241512114239

الطب/جامعة المثنى685اعدادية ميسلون للبناتعلميهدى حسين علي سفيح3210241512106096

الطب/جامعة المثنى685اعدادية خديجة للبناتعلميفاطمه عبد الرضا خليبص بدر3211241512080138

الطب/جامعة المثنى685اعدادية سكينة للبناتعلميمها صالح مشور لفته3212241512093096

الطب/جامعة المثنى684.7للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميحوراء جليل عبد الساده عباس3213241512109002

الطب/جامعة المثنى684ثانوية بلقيس للبناتعلمينور الهدى عطيه هادي غاوي3214241512110045

الطب/جامعة المثنى684اعدادية الدغارة للبناتعلميزينب مدلول عبد علي ياسين3215241512124071

الطب/جامعة المثنى684اعدادية السجاد للبنينعلمينور عبد الكاظم عبد علي وناس3216241511027164

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الهدى للبناتعلميرند رحمان جميل نهايه3217241512115048

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء امين عبد الصاحب منشد3218241512108049

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية غماس للبنينعلميامين عدنان عبد الحسن هادي3219241511016048

طب االسنان/جامعة المثنى677.8ثانوية المتميزينعلميياسر عامر ياسر حسين3220241511041055

طب االسنان/جامعة المثنى677.4ثانوية المتميزينعلميحيدر جابر تايه كاظم3221241511041014

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية الفردوس للبناتعلمينور الهدى قحطان عبد عون عبد الرضا3222241512119240

الصيدلة/جامعة المثنى674ثانوية النهضة للبنينعلميعلي سعد محمد نزال3223241511032044

الصيدلة/جامعة المثنى674ثانوية السرور للبناتعلمينور عبيد حوران فرحان3224241512085066

الصيدلة/جامعة المثنى673.6للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميفاطمة الزهراء كريم جواد حسن3225241512109015

الصيدلة/جامعة المثنى673.1ثانوية المتميزاتعلميشهد عباس عبد عريف3226241512084031

الصيدلة/جامعة المثنى673االعدادية المركزية للبنينعلميصادق لفته عبد مذبوب3227241511001181

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية ابي تراب للبنينعلميمصطفى كريم غضب جواد3228241511006117

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية فلسطين للبنينعلميمسلم راهي حمير رويلي3229241511013120

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه قاسم هاشم حسين3230241512114221
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الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية السرور للبناتعلميهدير ناظم شعالن جبار3231241512085074

الهندسة/جامعة المثنى671االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كامل عبد الكاظم كريم3232241511001250

الهندسة/جامعة المثنى666اعدادية العروبة للبناتعلميحوراء نبيل محمد حسين علي3233241512120039

الهندسة/جامعة المثنى663ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميام البنين عبد الخضر علي كريم3234241512092003

الهندسة/جامعة المثنى663اعدادية اسماء للبناتعلميايناس خضر عبد الحمزه خطار3235241512104008

الهندسة/جامعة المثنى662اعدادية دمشق للبناتعلميداليا حامد كاظم فرحان3236241512121035

الهندسة/جامعة المثنى660اعدادية العروبة للبناتعلميهبه حميد فاخر محمد3237241512120192

الهندسة/جامعة المثنى660اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميمدين علي مفتول نحير3238241511210073

الهندسة/جامعة المثنى658اعدادية الخنساء للبناتعلميعلياء محمد يوسف ياسين3239241512114187

الهندسة/جامعة المثنى656اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي قاسم محمد حسن3240241511003181

الهندسة/جامعة المثنى656اعدادية غماس للبنينعلميفاضل عباس كريم محمد3241241511016237

الهندسة/جامعة المثنى655اعدادية الطليعة للبناتعلميبان سالم عباس حسين3242241512118015

الهندسة/جامعة المثنى655اعدادية المصطفى للبنينعلميمرتضى محمود شاكر خضير3243241511017151

الهندسة/جامعة المثنى654االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ظافر فاهم فالح3244241511001239

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية العروبة للبناتعلميمريم محمود حسن جواد3245241512120168

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية الجواهري للبنينعلميفؤاد مطر جخيور صيهود3246241511018055

الهندسة/جامعة المثنى650ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميضي تحسين عليوي عبد3247241512082057

الهندسة/جامعة المثنى647اعدادية النضال للبنينعلميعبد الكريم صالح كريم محمد3248241511014041

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية النضال للبنينعلميمحمد دحام عبد الرضا مدب3249241511014061

العلوم/جامعة المثنى559اعدادية فلسطين للبنينعلميماجد عباس بدر عناد3250241511013104

العلوم/جامعة المثنى544ثانوية المتميزاتعلميرسل جعفر كامل جبار3251241512084016

العلوم/جامعة المثنى543ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميرغد فليح عبد هللا حسون3252241512220020

القانون/جامعة المثنى500ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيعقيل جبر عباس عويجل3253241521200038

التمريض/جامعة المثنى658اعدادية غماس للبنينعلميمحمد طالب مدلول جداوي3254241511016280

التمريض/جامعة المثنى657اعدادية الزيتون للبنينعلميحيدر عماد صويح داغر3255241511036048

التمريض/جامعة المثنى656اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي كريم طالب رسن3256241511008092

التمريض/جامعة المثنى623اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميازهار احمد كاظم حسون3257241512122005

التمريض/جامعة المثنى622اعدادية العروبة للبناتعلميهدى علي جياد صبح3258241512120196

التمريض/جامعة المثنى621اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب كامل عبيس سهيل3259241512119149

التمريض/جامعة المثنى621اعدادية الكوثر للبناتعلميعذراء احمد اوحيد لفته3260241512108092

التمريض/جامعة المثنى621اعدادية سكينة للبناتعلمياالم جبار حمزه عميش3261241512093012

التمريض/جامعة المثنى619اعدادية ميسلون للبناتعلميافراح فاخر حسين جاسم3262241512106008

التمريض/جامعة المثنى617اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميابتهاج عزيز نعمه هاشم3263241512122003

التمريض/جامعة المثنى617اعدادية ميسلون للبناتعلمينيران صاحب جبر مرزوك3264241512106093
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التمريض/جامعة المثنى616اعدادية السنية للبناتعلميحوراء عبد الحليم علوان عبيس3265241512102037

التمريض/جامعة المثنى615ثانوية الرباب للبناتعلميداليا نوري حمزه عبد3266241512094017

التمريض/جامعة المثنى614ثانوية بلقيس للبناتعلميهدى عزيز كاظم جبار3267241512110048

التمريض/جامعة المثنى613اعدادية يافا للبناتعلميوفاء كاظم عبد الحر عطيه3268241512117238

الهندسة/جامعة سامراء641ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميدينا جواد خزيم عباس3269241512220018

الهندسة/جامعة سامراء635اعدادية الزيتون للبنينعلميحسنين جبار كاظم حسين3270241511036037

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605اعدادية السجاد للبنينعلميباسم محمد هادي واجد3271241511027022

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد حسن حتحوت جوده3272241511006103

االثار/جامعة سامراء460اعدادية سيد االنام للبنينعلميعقيل تركي خضير بديوي3273241511039038

االثار/جامعة سامراء453ثانوية الجمهورية للبنينعلميعلي قاسم عطيوي عبود3274241511038015

االثار/جامعة سامراء444اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمد عبد االمير مطر عداي3275241511017135

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر545اعدادية المصطفى للبنينعلميليث منشد مهدي حسون3276241511017128

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر541اعدادية المصطفى للبنينعلميمرتضى عدنان راهي عبد الكاظم3277241511017147

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر531.7ثانوية المتميزينعلميسيف علي عبد الكريم عوده3278241511041021

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء662اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه حسين جمعه محمود3279241512114219

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء586اعدادية الديوانية للبنينعلميوالء جبار رشيد طعمه3280241511028060

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء584اعدادية سومر للبنينعلميمثنى كاظم طرار صبار3281241511009104

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583اعدادية الثقلين للبنينعلميمنتظر عبد العظيم عبد هللا حميد3282241511030060

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583اعدادية الشامية للبنينعلميعلي عبد الكاظم تحصيل عطيه3283241511015137

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583اعدادية الديوانية للبنينعلمياسماعيل خليل ابراهيم عبود3284241511028005

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583اعدادية الكوثر للبناتعلميكوثر محمد تركي عطيه3285241512108113

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579اعدادية المصطفى للبنينعلميمنصور احمد صباح حسين3286241511017156

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء561اعدادية الثقلين للبنينعلميكاظم مراد كاظم علي3287241511030046

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية قتيبة للبنينعلميمحمد غسان خليل سلمان3288241511003235

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525اعدادية العروبة للبناتعلمينور محمد عبد المهدي محمود3289241512120185

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميرؤى جاسم جالب علوان3290241512112012

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522اعدادية الصدرين للبنينعلمياحمد كاظم عبد الزهره لفته3291241511005011

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516اعدادية المصطفى للبنينعلميولي عماد شلغم منسي3292241511017168

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء521ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد عماد كاظم حسوني3293241511032061

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504ثانوية الصالحية للبنينعلميعبد هللا حسين عناد موسى3294241511022029

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499اعدادية قتيبة للبنينعلمينور الدين مؤيد جواد عباس3295241511003292

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496اعدادية الخنساء للبناتعلمينريمان ناصر حاشوش عبود3296241512114243

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496اعدادية الفردوس للبناتعلميدعاء طاهر كاظم حبين3297241512119080

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495اعدادية الطليعة للبناتعلمينور عواد هلوس جبار3298241512118094
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علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494اعدادية قتيبة للبنينعلميحسين حسنين مهدي حسين3299241511003074

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء629اعدادية خديجة للبناتعلميورود علي اسماعيل علي3300241512080196

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء628اعدادية غماس للبنينعلميمحمد حسن عناد حمزه3301241511016278

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء626اعدادية الكوثر للبناتعلميبسمه فائق هادي صالح3302241512108015

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء625اعدادية الكوثر للبناتعلميرسل محمد ظاهر يوسف3303241512108042

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء623اعدادية خديجة للبناتعلميزينه مالك صاحب حسن3304241512080098

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء623اعدادية عفك للبنينعلميجهاد حسين جهاد عبد هللا3305241511011025

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء621اعدادية عفك للبنينعلميمحمد علي محمد بلعوط3306241511011108

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء621اعدادية سكينة للبناتعلميسرى خالد عبد الحسن حسون3307241512093070

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء615ثانوية الصفوه للبناتعلميزينه لطيف باذور معواص3308241512126015

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء615اعدادية نفر للبنينعلميقيصر ناصر جبار عبد3309241511025023

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء614اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء مهدي يوسف سلمان3310241512080075

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613اعدادية دمشق للبناتعلميريام حسين حربي شعالن3311241512121059

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613ثانوية الشافعية للبناتعلميهبه عبد الساده عفن عسل3312241512111039

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء613اعدادية اسماء للبناتعلمينهى باقر مجبل عبد الزهره3313241512104090

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية خديجة للبناتعلمينوره طارق حمود حسن3314241512080185

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية الحوراء للبناتعلميزينب خطاب عبد الجليل عبد الكريم3315241512123054

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610اعدادية دمشق للبناتعلمينبا اسماعيل مايع فضل3316241512121137

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء609اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب حازم كاظم حسن3317241512108062

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء608اعدادية دمشق للبناتعلميايات احمد بكان عمران3318241512121009

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء608ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميزهراء جواد كاظم عبيد3319241512082028

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء608اعدادية العروبة للبناتعلميبنين ساجد خضر جابر3320241512120014

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء604اعدادية خديجة للبناتعلميزينب علي عواد كاظم3321241512080091

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء602اعدادية العروبة للبناتعلميتبارك هاشم محمد سلمان3322241512120021

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء600االعدادية المركزية للبنينعلمياحسان سهيل عبد هللا حسين3323241511001025

الطب/جامعة نينوى673.1ثانوية المتميزاتعلمينور عادل موسى احمد3324241512084050

الطب/جامعة نينوى672اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميبهاء احمد عجمي سلمان3325241511210017

الطب/جامعة نينوى672اعدادية العروبة للبناتعلميجيهان علي محمود طاهر3326241512120028

الطب/جامعة نينوى672اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي قحطان جميل رحيمه3327241511003182

الطب/جامعة نينوى670االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عماد كنيبر درويش3328241511001309

الطب/جامعة نينوى669اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى عبد الجبار فرحان كاظم3329241511003271

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى536اعدادية الحمزة للبنينعلميعصام علي جواد كاظم3330241511010133

الطب/جامعة الفلوجة675للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميروزا احمد عبد الهادي جاسم3331241512109006

القانون/جامعة الفلوجة482اعدادية الحمزة للبنينادبيرافل صاحب حنويت عطيوي3332241521010024
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القانون/جامعة الفلوجة480اعدادية سومر للبنينادبيسيف محسن عبد هللا صالح3333241521009029

القانون/جامعة الفلوجة478اعدادية الجواهري للبنينادبيامير عبد الحسين مطلب عوده3334241521018005

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية704.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميحوراء هادي حسين دحام3335241512109003

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.2للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميرقيه رياض هادي جاسم3336241512109005

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689اعدادية الخنساء للبناتعلمينور عبد الرحيم مجهول محمد3337241512114250

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء علميسكينه فرمان مراد فهد3338241512109010

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.9ثانوية المتميزاتعلميميامين موسى عمران موسى3339241512084045

الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.7ثانوية المتميزينعلميمحمد نجاح فاهم كاظم3340241511041048

التمريض/جامعة تلعفر558اعدادية ميسلون للبناتعلميزينب محمد يونس سعيد اسالم3341241512106052

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية المتميزينعلميمحمد حسن عبد جاسم3342241511041046

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية عفك للبنينعلميابراهيم علي مزهر فنجان3343241511011001

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية ابي تراب للبنينعلميحسين قاسم مال هللا عزيز3344241511006032

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666اعدادية الدغارة للبناتعلميالرا علي سالم مبدر3345241512124103

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536اعدادية السنية للبناتعلميزهراء عادل تقى عبد هللا3346241512102057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534اعدادية الهدى للبناتعلميوجدان مشكور طراد سلمان3347241512115136

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604ثانوية الرسول للبنينعلميمرتضى عبادي خضر حسن3348241511035056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601اعدادية غماس للبنينعلميمحمد عجمي موازي حريجه3349241511016283

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد رحم عبيد مريد3350241511012076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585اعدادية الشعلة للبنينعلميضياء حسن بادي محيو3351241511012041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578اعداديه الوهج للبنينعلميمحمد ناظم حلص حمادي3352241511051083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميياسين جبار غضيب غايب3353241511019057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571اعدادية الشعلة للبنينعلميكامل نعيم بالسم حسين3354241511012061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569اعدادية السجاد للبنينعلميأمير محمد محسن كريم3355241511027004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568اعداديه الوهج للبنينعلميعامر علي عبد عاجل3356241511051041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565اعدادية المصطفى للبنينعلمياكرم حسين جبر شاني3357241511017016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565اعدادية سومر للبنينعلمياحمد حمزه حرمس جبار3358241511009006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563اعدادية ابن النفيس للبنينعلميوائل غالب فاضل كاظم3359241511002134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562اعداديه الوهج للبنينعلميسالم حسين فهد محمد3360241511051034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562ثانوية الفاضلية المختلطةعلميسجاد ابراهيم كاظم هادي3361241511151011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560االعدادية المركزية للبنينعلميحسين مكصد عايد هالل3362241511001122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556اعدادية غماس للبنينعلميحسين علي حسن سالم3363241511016093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية المصطفى للبنينعلميكاظم حسين كاظم علي3364241511017112

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر عادل حسين علوان3365241511001133

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556اعدادية الديوانية للبنينعلميكرار عبد جبار بنيان3366241511028041
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الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد رشيد عبد محمد3367241511010188

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ميري جاسم حسن3368241511001256

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية الزيتون للبنينعلميعلي شريف حسن محمد3369241511036107

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعداديه الوهج للبنينعلميعلي حسن عبد محمد3370241511051055

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية سومر للبنينعلميجاسم محمد عايش عزال3371241511009021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية سكينة للبناتعلميمها محسن شهيد حسين3372241512093097

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية485اعدادية ميسلون للبناتعلميايات جايز شنين عبود3373241512106011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزهراء كاظم مرزوك بدن3374241512122038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية التآخي للبنينعلميعلي محمد طاهر فرج3375241511029110

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية عفك للبنينعلميمرتضى مرزه حمزه نذير3376241511011117

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر كريم مهاوش كاظم3377241511001137

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية الزيتون للبنينعلميامجد عبد العزيز جبر مزعل3378241511036022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477ثانوية ابي تراب للبنينعلميذو الفقار علي كامل حسين3379241511006040

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية الكرامة للبنينعلميرياض كريم سرحان مراد3380241511004034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476اعدادية الزيتون للبنينعلميسلوان عزيز علي حميدي3381241511036076

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية الحجة المنتظر للبنينعلميرباح ظاهر صخر جعفر3382241511007011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475اعدادية السجاد للبنينعلمياحمد الصادق مالك ذياب حسن3383241511027005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الدغارة للبنينعلميعباس رحيم سلطان منصور3384241511008068

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية الدغارة للبناتعلميسعاد عبد هللا واوي عباس3385241512124079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميآمال ناصر بجاي سلطان3386241512220002

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية السجاد للبنينعلميشهاب احمد علوان مخرب3387241511027079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الفردوس للبناتعلميضحى امين عبد زيد راضي3388241512119190

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471اعدادية الدغارة للبناتعلميسرى غانم سرحان هادي3389241512124078

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء حاكم حسن عبيد3390241512120085

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية الخنساء للبناتعلمينور كريم عبد الكاظم محمد3391241512114253

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469ثانوية الصالحية للبنينعلميمحمد قاسم عبد الحسن ناجي3392241511022044

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب مالك موح جاسم3393241512108068

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الدغارة للبناتعلميأنسام بدر جواد جبار3394241512124005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية زنوبيا للبناتعلميرحاب كريم موسى هادي3395241512100022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الفردوس للبناتعلميبان راجي عباس جياد3396241512119033

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية يافا للبناتعلميرحاب صحن حوير كيطان3397241512117082

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية464اعدادية يافا للبناتعلميزهراء فارس شالكه جبار3398241512117117

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية خديجة للبناتعلمينور قاسم هاشم شناوه3399241512080181

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462ثانوية النهضة للبنينعلمياحمد عبد العباس خلف هلوس3400241511032002
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462الخارجياتعلميدعاء شبر حسن جبر3401241512401004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية الخنساء للبناتعلمينبأ سامي جواد علي3402241512114235

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلمينورس علي شيال كسار3403241512220046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية يافا للبناتعلميضحى محمد جبار صالح3404241512117166

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية غماس للبنينعلميساجد ناظم عبد الحسن خضر3405241511016130

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية يافا للبناتعلميفاطمة نجاح مهدي جواد3406241512117185

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين نبيل كريم حمزه3407241512119059

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية الدغارة للبنينعلميحسين علي كريم عبود3408241511008046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية الدغارة للبنينعلميعلي نجاح فليك صالح3409241511008098

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية الحوراء للبناتعلميزهراء محمد ناصر حسن3410241512123051

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية خديجة للبناتعلمينور سليم هاتف عباس3411241512080179

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الدغارة للبنينعلميكرار جبار لفته عبيد3412241511008109

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية السنية للبناتعلميغفران كاظم موسى كاظم3413241512102100

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية العفاف للبناتعلميمريم عبد الحسن جواد حمود3414241512130044

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الزيتون للبنينعلميفرقان حيدر كريم عبد الحسن3415241511036125

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية الرباب للبناتعلميرغدة احمد خضر عبد الحسن3416241512094029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية قتيبة للبنينعلميمرتضى جبار كاظم عبد عون3417241511003250

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية الشامية للبنينعلميليث ناظم وصي جياد3418241511015169

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية التحرير للبناتعلميهاجر مطر مليك صالح3419241512101073

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى علي عبد االمير احمد3420241511003273

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميعز الدين محمد محسن علي3421241511021024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الخنساء للبناتعلميصبا زهير نعمه حريجه3422241512114177

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية يافا للبناتعلميانوار مجيد سوادي عليمه3423241512117034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية الفاضلية المختلطةعلميعمر ميثاق كاظم صاحب3424241511151016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية غماس المسائية للبنينعلميماجد محمد عبد حمود3425241511201020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية سيد االنام للبنينعلميعباس خضير علوان محمد3426241511039033

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الزيتون للبنينعلميكرار حيدر كريم عبد الحسن3427241511036128

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية ابن النفيس للبنينعلميمسلم عماد عبد الحسين هادي3428241511002120

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية السرور للبناتعلميبيداء داخل رشيد رهيف3429241512085011

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية التآخي للبنينعلميحكيم ناصر حسين جياد3430241511029056

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد لفته جبار فعيل3431241511032064

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية الحوراء للبناتعلميهجران حاتم صالح عبد هللا3432241512123125

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي محمد كريم ناصر3433241511010161

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية النضال للبنينعلميصادق داخل تركي كاشي3434241511014035
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية الشعلة للبنينعلميمرتضى هاشم شيش عباس3435241511012083

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي حسن مهدي رضا3436241511012049

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية الخنساء للبناتعلميسهى طالب امير عبد الحسين3437241512114163

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية السنية للبناتعلمياسراء كاظم محمد مهين3438241512102005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية اسماء للبناتعلميساره نزار عبيد سوادي3439241512104053

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية الديوانية للبناتعلميفاطمه محمد مجيد سلمان3440241512103069

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء كاظم سعدون حمزه3441241512104039

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعداديه الوهج للبنينعلميايمن ترف مكبس محمد3442241511051013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية التآخي للبنينعلميعباس فاضل حسن حمداوي3443241511029088

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية غماس للبنينعلميمنتظر عبد هللا عمران خضر3444241511016335

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية الزيتون للبنينعلميعباس فاضل جميل عبد عون3445241511036089

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية اسماء للبناتعلميامال كريم عبد الحسين ركبان3446241512104005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية الفردوس للبناتعلميزينه جالب عباس صاحب3447241512119154

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية العروبة للبناتعلميامنه فهمي فتح هللا كرم3448241512120008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية خديجة للبناتعلمينبا حامد سعيد تومان3449241512080172

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية التراث األهلية للبنينعلميعلي جبار محيسن حمود3450241511043041

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511اعدادية الفردوس للبناتعلميمريم حمود رضا موات3451241512119227

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية الفردوس للبناتعلميصبا احمد عبد الجليل حسان3452241512119185

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية510اعدادية الخنساء للبناتعلميحميده عقيل جالوي كاظم3453241512114054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية الدغارة للبناتعلميهدى مهدي ابوكطيفه ثامر3454241512124129

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية الشامية للبنينعلميحسام سالم زباله ناجي3455241511015046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية غماس للبنينعلميجعفر موسى نومي ياسر3456241511016066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية عفك للبنينادبيفالح خيري حنون لفته3457241521011021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيطه كاظم ديوان هادي3458241521204047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية ميسلون للبناتادبيدعاء عقيل شريف كاظم3459241522106022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية سومر للبنينادبيعلي كامل زويد حسين3460241521009043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الشافعية للبناتادبيصفد جليل سلطان حسين3461241522111021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيكرار جفات زغير فرحان3462241521202085

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس فاضل خومان فرحان3463241521017055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية الهدى للبناتادبيفضاء قاسم والي عباس3464241522115029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيثامر كاظم عبد علكم3465241521203020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية النور للبناتادبيعذراء محمود عبد الحسين سلمان3466241522095049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية غماس للبنينادبيمرتضى عبد العظيم حسين جبر3467241521016068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية مارب المختلطةادبيحازم دويج تومان ثامر3468241521159007

140 من 102صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية خديجة للبناتادبيفرح عبد العباس فنجان سعيد3469241522080037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية الكوثر للبناتادبيسوزان كفاح محمد حسون3470241522108036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء عبار عبد الرضا سلمان3471241522110006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية الطليعة للبناتادبيورود رزاق حمزه فرحان3472241522118053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية الهدى للبناتادبيمروه حسين علي كاطع3473241522115031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية اسماء للبناتادبيزينب محمد عبد حسين3474241522104027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء نديم نغيش حسن3475241522110009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية الرسول للبنينادبيمحمد حمدان سكر فشاخ3476241521035065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364اعدادية عفك للبنينادبيليث علي مزهر غزاي3477241521011027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363اعدادية الدغارة للبناتادبيعذراء هادي مالك عريبي3478241522124035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحنين ناصر عبد الحسين رميح3479241522112006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء كاظم مظلوم جابر3480241512119133

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الشامية للبنينعلمياحمد عبد الساده راضي مشذوب3481241511015009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية البشير المسائية للبنينعلميمحمود شاكر محمود جمعه3482241511207066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية الصالحية للبنينعلميمشرق عبودي هيلي محمد3483241511022047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الشامية للبنينعلميعلي عماد كريم كاظم3484241511015138

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية غماس للبنينعلمياحمد كاظم جواد جاسم3485241511016028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الشامية للبنينعلميليث عبد الحسين حسن علي3486241511015168

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية التحرير للبناتعلميعتاب كريم هادي جرار3487241512101055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميبتول جواد كاظم جبار3488241512220011

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية509اعدادية خديجة للبناتعلميساره حميد حسين متعب3489241512080100

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمحمد هادي غالب عبد الكاظم3490241511043063

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الطليعة للبناتعلمياسراء جبار عباس حزام3491241512118005

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الفردوس للبناتعلمينغم عبد االمير وداعه مهدي3492241512119236

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الديوانية للبناتعلميزهراء محمد عليوي ناصر3493241512103044

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد رائد احمد شامخ3494241511001035

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الحوراء للبناتعلميليلى عبد سعيد محمد علي3495241512123099

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميلطيف جواد كاظم عالج3496241511204029

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية التآخي للبنينعلميعباس فاضل عبد العباس جابر3497241511029089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية يافا للبناتعلميحوراء حسين عبد الرضا حسين3498241512117063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية672اعدادية خديجة للبناتعلميريام كاظم سوزان عيدان3499241512080058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية الفردوس للبناتعلميرهام حميد كاظم جبار3500241512119104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية التآخي للبنينعلمياحمد عبد عليوي جاسم3501241511029008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية الصالحية للبنينعلميمريم جواد كحط حسن3502241512022010

140 من 103صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية دمشق للبناتعلميشفاء رحيم عبد الزهره جاسم3503241512121105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية يافا للبناتعلميساره سليم عبد الحسين بعيوي3504241512117143

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية زنوبيا للبناتعلميابتهال عبد اليمه جاسم حسون3505241512100002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية دمشق للبناتعلمينور مخلص جالوي رحمن3506241512121148

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية الخنساء للبناتعلميرويده جواد كاظم حمزه3507241512114099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638ثانوية ابي تراب للبنينعلميحسنين قاسم عبد هللا كاظم3508241511006029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية630اعدادية سومر للبنينعلمياحمد جاسم محمد حسون3509241511009004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية غماس للبنينعلميهود رياض حسين هريبد3510241511016353

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية620اعدادية الحوراء للبناتعلميروان علي شاكر هاشم3511241512123040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية زنوبيا للبناتعلميحنين عبود عبد فلحي حسوني3512241512100015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية الزيتون للبنينعلميحيدر شنان غازي حسين3513241511036045

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية الجواهري للبنينعلميمسلم عقيل عادل مهدي3514241511018068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الهدى للبناتعلميايمان حسن يوسف عطيه3515241512115027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الكوثر للبناتعلمينور الهدى حسين نوير كاظم3516241512108128

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية يافا للبناتعلمينور علي جابر عطيه3517241512117218

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية الشافعية للبناتعلميهيام عايد يوسف دوهان3518241512111041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية600اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزهراء يوسف تعبان نذير3519241512122039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية يافا للبناتعلميسجى اياد عبد االمير عيسى3520241512117146

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الخنساء للبناتعلميعذراء فاهم حسون شاهين3521241512114183

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية اسماء للبناتعلميعلياء حميد عطوش جياد3522241512104069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية الحمزة للبنينعلمياحمد خليل ستار برهان3523241511010014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية660اعدادية الخنساء للبناتعلميزهى قاسم حسين ورد3524241512114125

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية اسماء للبناتعلميميقات علي هويدي مطر3525241512104087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية655اعدادية الخنساء للبناتعلميتارا جواد عبيد عناد3526241512114042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد عبد المنعم عبد الحسين راضي3527241511006108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647ثانوية ابي تراب للبنينعلميعلي مكي جحيل ظاهر3528241511006083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية سكينة للبناتعلميهند عبد الكريم علي عباس3529241512093119

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه شهيد ابو جاسم عبد3530241512114205

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية دمشق للبناتعلميزينب داخل حسن هنيدي3531241512121083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية غماس للبنينعلميريسان حسن ديوان عواد3532241511016123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644اعدادية نفر للبنينعلميعلي عزيز جاسم علي3533241511025019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد كامل طاهر هنين3534241511010100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية643اعدادية الديوانية للبنينعلميعمر علي يوسف جبر3535241511028035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642ثانوية العارضيات المختلطةعلميحيدر عبد هللا مدلول علوص3536241511152018
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية الشامية للبنينعلمياحمد يونس عويلي عبد الحسين3537241511015016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية السجاد للبنينعلميعمار قحطان فليح حسن3538241511027117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية التآخي للبنينعلميمثنى عامر عبد الرضا عبد العباس3539241511029128

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية المصطفى للبنينعلميشهاب احمد مالك جوده3540241511017072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية639اعدادية يافا للبناتعلميحوراء مسلم كاظم حمزه3541241512117071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية638اعدادية زنوبيا للبناتعلمياسيل علي برهان تالي3542241512100005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الخنساء للبناتعلميرغد سالم محمد بنسان3543241512114086

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية سومر للبنينعلميحسن رحمان يوسف عناد3544241511009027

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية النضال للبنينعلميعالء حيدر دخيل غازي3545241511014044

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية قتيبة للبنينعلميسرمد كاظم جاسم مزراك3546241511003120

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الشامية للبنينعلميكرار احمد مرزه مرزوك3547241511015160

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الفارابي للبنينعلميمهند حمودي حسين ساجت3548241511042075

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الشامية للبنينعلميزيد عدنان عبد عيسى3549241511015085

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية غماس للبنينعلمياحمد مجهول عبد الكاظم فجر3550241511016029

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607االعدادية المركزية للبنينعلميعباس كاظم جاسم محمد3551241511001197

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية الرافدين للبنينعلمياديب جعفر محسن حسين3552241511034007

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605ثانوية الفاضلية المختلطةعلميامير حامد عبد الحمزه خوان3553241511151004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية672ثانوية السرور للبناتعلمينسرين حيدر نعمه كناص3554241512085063

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية669اعدادية الديوانية للبناتعلميهدى عبد الساده الوي محمد3555241512103092

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية665ثانوية الشافعية للبناتعلميرانيا هاتف شمران شياع3556241512111018

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية665ثانوية ابي تراب للبنينعلميعلي صالح هادي حسين3557241511006081

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية662ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميوسام محمد كاظم عبد3558241511037042

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية661ثانوية السرور للبناتعلميزينب فليح حسن شوين3559241512085037

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية653اعدادية ميسلون للبناتعلميزهراء ضياء عبد الرسول عبد االمير3560241512106041

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية646اعدادية الديوانية للبنينعلميليث ضاري فهد كاظم3561241511028043

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الخنساء للبناتعلميغفران شاكر عبد سياف3562241512114195

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية644ثانوية الرافدين للبنينعلميحسين كاظم ابو كطيفة ثامر3563241511034016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية642اعدادية الديوانية للبنينعلميزمن رزاق كاظم زياره3564241511028016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية فلسطين للبنينعلميمحمد باقر عليوي حمزه3565241511013106

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640اعدادية خديجة للبناتعلمينبا طالب ابو لشون فليح3566241512080173

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية الدغارة للبنينعلميامير محمد رزاق فجار3567241511008016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية634اعدادية الزيتون للبنينعلميمؤيد عايد غني حسين3568241511036142

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية النضال للبنينعلميكريم احمد كريم عباس3569241511014059

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629اعدادية الصدرين للبنينعلميباقر بدر سعدون حميدي3570241511005030
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية السجاد للبنينعلميمعين مجيد رحمن خلخال3571241511027155

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية الشعلة للبنينعلمياسعد حسب نهير كيطان3572241511012017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية السنية للبناتعلميمروه سحاب صاحب مزهر3573241512102109

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627االعدادية المركزية للبنينعلميخضير عبيس جوده عبيد3574241511001139

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية626اعدادية العروبة للبناتعلميعبير سالم هاشم حافظ3575241512120128

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية السجاد للبنينعلميعالء حامد كاظم تويل3576241511027093

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية فلسطين للبنينعلمياحمد ماجد يوسف صالح3577241511013016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية اسماء للبناتعلميهبه ابراهيم بشير جوده3578241512104096

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية الهدى للبناتعلميفاطمه خزعل عبد شهيب3579241512115094

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية السجاد للبنينعلميعلي سلمان حمزه حسين3580241511027107

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية الصدرين للبنينعلميبهاء عالوي هاشم محمد3581241511005032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617ثانوية ابي تراب للبنينعلمياحمد وحيد كطاف حمد3582241511006011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616االعدادية المركزية للبنينعلميصفد رعد مناحي عيدان3583241511001182

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى رسول حسن علي3584241511001347

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية السنية للبناتعلمينهاد محمد حبيب كاظم3585241512102119

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الصدرين للبنينعلميسجاد بدري غالي جودة3586241511005061

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية قتيبة للبنينعلميأمين غني مهدي سلمان3587241511003004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية الدغارة للبنينعلميأمير علي عويز مهدي3588241511008012

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد كاظم حسن عبد هللا3589241511001315

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612ثانوية الحجة المنتظر للبنينعلمياحمد حسن كسار حميدي3590241511007002

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية نفر للبنينعلميسيف حمزه هاشم مهدي3591241511025011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه جبار كاظم عنجور3592241512114201

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611ثانوية ابي تراب للبنينعلميحسن عبد حسين دهيمش3593241511006025

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية فلسطين للبنينعلميعلي حسين محسن جواد3594241511013082

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية خديجة للبناتعلميعلياء سليمان فرحان خضر3595241512080127

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية السجاد للبنينعلميحسين علي حسين غازي3596241511027043

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميايمان صباح مهدي سلمان3597241512112004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعداديه الوهج للبنينعلميمحمد سعيد رحمان محمد3598241511051078

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية الزيتون للبنينعلميليث عبد الحسن جواد كاظم3599241511036140

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609ثانوية النهضة للبنينعلمياحمد عبد هللا خواف جبر3600241511032004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية زنوبيا للبناتعلميهدى عادل حسن طاهر3601241512100059

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين عالء محمد غياض3602241512119053

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميناسيه جاسم حسن كاظم3603241512113016

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية النور للبناتعلمينورة عذاب شالل خنيس3604241512095057
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية اصحاب الكساء المختلطةعلميزينب فرج كطران عبيس3605241512156005

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية اسماء للبناتعلميايناس عباس كاظم فزاع3606241512104009

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية ميسلون للبناتعلميحوراء رحمن عنش محمد3607241512106025

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية السنية للبناتعلميانغام ثابت كريم عبد الواحد3608241512102019

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية زنوبيا للبناتعلميشهالء حسين علي سلمان3609241512100037

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الهدى للبناتعلمينور نجم عبد محمد3610241512115125

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596ثانوية بلقيس للبناتعلمياماني حسن كريم عبد الحسين3611241512110004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية اسماء للبناتعلمياستبرق حمزه ساهي ساجت3612241512104001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية السنية للبناتعلميرنا ماجد غازي كاظم3613241512102049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية594الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميهدى عباس نوري شياع3614241512112034

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية السنية للبناتعلميضحى ماجد غازي كاظم3615241512102089

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية خديجة للبناتعلميمريم لطيف عبد الحميد عبد العباس3616241512080157

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية ميسلون للبناتعلميميسار نجم علي مطلك3617241512106082

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية589ثانوية الفاضلية المختلطةعلميبيادر جواد عبد الكاظم ماجان3618241512151003

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية خديجة للبناتعلمينور عادل صبيح غافل3619241512080180

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية الفردوس للبناتعلميلمياء جاسم شوكان حامي3620241512119220

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية الطليعة للبناتعلمينور الهدى ميثم يوسف حسين3621241512118092

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية587ثانوية الشافعية للبناتعلميأفراح جواد عبد وناس3622241512111002

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية الخنساء للبناتعلميندى جاسم محسن عبود3623241512114240

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية587ثانوية الثقة االهلية للبناتعلميبنين امجد عبد المنعم جواد3624241512081011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية خديجة للبناتعلميسجى علي كاظم جار هللا3625241512080106

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الديوانية للبناتعلمينور عبد الخضر محمد صباح3626241512103083

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية الهدى للبناتعلميانعام عبد الرضا كاظم شنته3627241512115023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية584ثانوية الصفوه للبناتعلميليلى جبار انوار رشيد3628241512126022

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية583اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه ستار عبد الجبار عجرم3629241512119210

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية581ثانوية بلقيس للبناتعلميصفا احمد رضا مهدي3630241512110032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية يافا للبناتعلميندى مزيد ابراهيم مندلي3631241512117214

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية579ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتعلميرواء عباس عبد الحسن تايه3632241512086006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية حلب للبناتعلميزهراء هاشم مطر سفاح3633241512107025

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية السرور للبناتعلميدعاء عبود حسن جاسم3634241512085017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية بلقيس للبناتعلميعبير عزيز حسين دخيل3635241512110034

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية577ثانوية بلقيس للبناتعلميهناء نعيم عذاب مزعل3636241512110049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية576ثانوية السرور للبناتعلميزهراء حسين فليح دخينه3637241512085031

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية576اعدادية الهدى للبناتعلميريام علي رحمان طاهر3638241512115051
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية576اعدادية الهدى للبناتعلميريام سامي حسين لفته3639241512115050

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية574اعدادية دمشق للبناتعلميبتول رحيم سلمان هادي3640241512121014

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572اعدادية الخنساء للبناتعلميشفاء عباس حسن محمد3641241512114166

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية572ثانوية الرباب للبناتعلميغفران ناجي عبد عويز3642241512094073

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية571ثانوية غزة للبناتعلميشهد حيدر ميري سعيد3643241512097026

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية568ثانوية العفاف للبناتعلمياحالم فاضل شهيد ياسر3644241512130001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعدادية الفردوس للبناتعلميرسل محسن علي عباس3645241512119096

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية النضال للبنينعلميعلي االكبر حميد حمزه خرباط3646241511014046

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية564ثانوية العفاف للبناتعلميفاطمه حليم محسن كاظم3647241512130042

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية حلب للبناتعلميبتول حبيب جواد راشد3648241512107008

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية خديجة للبناتعلميكوثر عبد الرضا عبد عون مشكور3649241512080147

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561الخارجياتعلميصفا عبد الكريم عبد الحمزه سلمان3650241512401005

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية561اعدادية سكينة للبناتعلميسحر سلمان كاظم تومان3651241512093067

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء صادق سوادي كاظم3652241512114064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية يافا للبناتعلميانتصار عباس داخل زميل3653241512117029

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميحنين عبد الجبار دعاش عاصي3654241512112008

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الفردوس للبناتعلمينبا حاكم سعد عذاب3655241512119233

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية الخنساء للبناتعلميساره شهيد حسن جبار3656241512114150

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعداديه الوهج للبنينعلميحيدر بشار اليذ شلتاغ3657241511051026

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية ميسلون للبناتعلميمريم عالء عبد علي عليوي3658241512106079

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد عبد االمير فارس ماين3659241511003023

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية عفك للبنينعلميعباس سرحان كاظم عوده3660241511011070

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية الشعلة للبنينعلميعلي فاضل مصاول موشنه3661241511012055

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584اعدادية قتيبة للبنينعلميالعباس غني عبد وطبان3662241511003048

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية ميسلون للبناتعلميهايدي عالء عبد علي عليوي3663241512106094

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية دمشق للبناتعلميشهالء تحسين عبد علي حسن3664241512121108

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية يافا للبناتعلميرقيه سالم حربي موجد3665241512117093

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية دمشق للبناتعلميضحى عبد الكريم حميد جبر3666241512121111

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية النهضة للبنينعلميفراس ماهر محسن رفيس3667241511032047

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية المختار الثقفي المختلطةعلميمحمد جواد حسون درويش3668241511160018

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد غسان حاكم كريم3669241511003027

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية دمشق للبناتعلمينور حسين هادي محيمد3670241512121144

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميزينب سالم جياد كاظم3671241512113007

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية الشعلة للبنينعلميماجد جواد راهي همالن3672241511012068

140 من 108صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد كاظم وذاح عرد3673241511001316

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية الفارابي للبنينعلميعلي مرتضى حتيوي بسيس3674241511042049

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية ابي تراب للبنينعلميغيث منعم فضاله محمد3675241511006091

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية الزيتون للبنينعلميمروان عايد طارش خبل3676241511036174

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية ابن النفيس للبنينعلميعلي حميد حسن موسى3677241511002073

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية575اعدادية الديوانية للبنينعلميعلي ناظم جالب خنجر3678241511028034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية522اعدادية الخنساء للبناتعلمينور علي عبد ديان3679241512114252

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية الرواد للبنينعلميعلي صبار جوده حسان3680241511020029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490ثانوية الرواد للبنينعلميسيف حاكم واعي سرحان3681241511020017

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ناهض هاتف طراد3682241511001257

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الديوانية للبنينعلميعلي حاتم كاظم هادي3683241511028030

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية النهضة للبنينعلميسجاد حسين جواد كاظم3684241511032028

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية عفك للبنينعلميعلي حسين ذياب محمد3685241511011078

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية ابن النفيس للبنينعلميمصطفى علي عمران جاسم3686241511002124

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية النهضة للبنينعلمياحمد عقيل عدنان صالح3687241511032006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية البشير المسائية للبنينعلميجعفر عادل عبد الزهره اسماعيل3688241511207018

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميوحيد فاضل فهد محمد3689241511019056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية غماس للبنينعلميعلي حامد رزوقي جاسم3690241511016184

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455االعدادية المركزية للبنينعلميعباس حقي عبد االمين حسين3691241511001190

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية غماس للبنينعلميكرار طارق حيدر احمد3692241511016259

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية راهب بني هاشم المختلطةعلميحسين خلف عكموش غزاي3693241511153011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية ابي تراب للبنينعلميايهاب رزاق كريم سلمان3694241511006019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية ابن النفيس للبنينعلميعلي محمد كاظم مطشر3695241511002081

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعداديه الوهج للبنينعلميعبد المحسن كريم جابر رضا3696241511051048

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية العروبة للبناتعلميصابرين محمد سالم حسون3697241512120120

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية524اعدادية يافا للبناتعلميسهاد عباس شمران عطيه3698241512117154

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية دمشق للبناتعلميزينب ماجد وناس كاظم3699241512121090

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية سكينة للبناتعلميسهاد فيصل طامي حميد3700241512093071

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية التآخي للبنينعلمياحمد مجيد عبد الحسين جودة3701241511029014

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481ثانوية الجمهورية للبنينعلميمرتضى ثابت محمود محمد عطا3702241511038019

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية غماس المسائية للبنينعلميحسين رحيم عبد الحسن عبود3703241511201004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية غماس للبنينعلميحسين خضير عباس صالح3704241511016089

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية غماس للبنينعلميياسر محمد صاحب طاهر3705241511016367

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء توفيق عبد الزهره جاسم3706241512114108
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية سومر للبنينعلميحيدر جاسم ميدان نيران3707241511009041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية غماس للبنينعلميكاظم ماجد كاظم حمزه3708241511016252

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية غماس للبنينعلميعلي فاروق زايد ضاحي3709241511016210

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية سومر للبنينعلميمحمد عثمان خليل جالب3710241511009113

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الشامية للبنينعلميحسين مهر محمد دهام3711241511015066

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميخالد عمران راهي موسى3712241511021018

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميمصطفى جمال حسين عبد هللا3713241511204033

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية غماس للبنينعلميامجد جمال كاظم عذافه3714241511016038

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الحمزة للبنينعلميأمير جواد ناصر حمد3715241511010004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعداديه الوهج للبنينعلميمحسن فليح عبد الحسن شنان3716241511051073

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية527اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين صالح هادي جواد3717241511017049

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520اعدادية النضال للبنينعلمياحمد جودي حسن جاسم3718241511014002

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية518ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمياسماء حسين حمزه حسون3719241512081007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية يافا للبناتعلميرسل دوين كاظم علوان3720241512117085

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميدنيا انمار هادي محسن3721241512113003

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية اسماء للبناتعلميغفران شاكر الخير عبود3722241512104070

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية يافا للبناتعلميزينب رائد هاتف مجلي3723241512117128

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية غماس للبنينعلميامير سليم عبيد مشهد3724241511016045

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481ثانوية خولة للبناتعلميرسل حسين ناصر حسين3725241512116021

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية يافا للبناتعلميزينب ضياء هاتف بيده3726241512117131

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية التآخي للبنينعلميعلي يحيى جبار طاهر3727241511029114

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية البشير المسائية للبنينعلميمؤيد عواد علي هاشم3728241511207062

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميرحاب عبد المحسن حمدان عبد3729241512099005

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية المصطفى للبنينعلمياحمد سامي حمادي عباس3730241511017007

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميحكيم سعدون شاكر غضب3731241511021014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية يافا للبناتعلميزينب ساجد عبد عباس3732241512117129

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية ابي تراب للبنينعلميأمير محمد غريب حمود3733241511006002

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية يافا للبناتعلميزينه فاهم عبد الساده مطرود3734241512117141

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميمحمد رياض جاسم راضي3735241511210067

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية غماس للبنينعلميصادق محمد جبار حسن3736241511016145

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الشامية للبنينعلمينمير عالوي حسين عباس3737241511015209

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الدغارة للبنينعلميسجاد عكاب حسن محمد3738241511008060

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الدغارة للبنينعلميخالد جواد كاظم طعمه3739241511008057

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى علميجعفر رفعت حسين حمزه3740241511026007
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النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية التآخي للبنينعلميعباس رحيم كريم جماح3741241511029086

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميصفا علي حسين حبيب3742241512220035

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية التراث األهلية للبنينعلميحسين محمد حسين علي3743241511043023

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية غماس للبنينعلميغزوان سعيد حمزه عبد3744241511016233

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية خولة للبناتعلميزهراء بشار مالك محمد3745241512116023

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية غماس للبنينعلميرامي محمد فاهم محمد3746241511016120

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الشامية للبنينعلميحسنين زيد جبر عمران3747241511015055

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية النضال للبنينعلميعلي شريف هالل مجنون3748241511014047

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميفاطمه باسم حمادي ابراهيم3749241512122069

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية غماس للبنينعلميمرتضى عبد هللا غازي جاهل3750241511016304

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية غماس للبنينعلميمنتظر امير حافظ جاسم3751241511016332

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميكرار جواد كاظم راضي3752241511021033

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلميمحمد غالب مهدي سوادي3753241511050015

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية النضال للبنينعلميطيف كاظم عبد اليمه عطيه3754241511014036

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الشامية للبنينعلميعلي حسين عيسى فيصل3755241511015130

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية التآخي للبنينعلميضياء الدين علي ناجي حسين3756241511029084

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية غماس للبنينعلميسجاد جاسم نجم عبود3757241511016132

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية يافا للبناتعلميخلود معين علي ناجي3758241512117075

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية يافا للبناتعلميهناء شهيد هاشم محمد3759241512117229

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعداديه الوهج للبنينعلميحسن غالب عبد هللا عتاب3760241511051019

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميرعد معن عبد الكريم ماجد3761241511204014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية النهضة للبنينعلميحيدر عباس غضبان عطيه3762241511032017

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى علميابراهيم سامي كريم عبد هللا3763241511026001

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الشامية للبنينعلميغزوان احمد طالب عبد علي3764241511015116

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الجمهورية للبنينعلميكرار نعمه حسن عبد3765241511038017

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية ابن النفيس للبنينعلميعباس عصام موسى يونس3766241511002063

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية البشير المسائية للبنينعلميعباس سلمان مراد فهد3767241511207034

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية النهضة للبنينعلمياحمد كاظم سوادي محمد3768241511032007

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية602االعدادية المركزية للبنينعلميحسين فالح صالح مهدي3769241511001118

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية غزة للبناتعلمياحالم علي صبيح سعيد3770241512097001

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528اعدادية سكينة للبناتعلميزينب قاسم عبادي عبدان3771241512093064

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم موسى حسين محسن3772241511001024

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية527اعدادية الشعلة للبنينعلميحسن رحيم عوده مريد3773241511012025

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية524اعدادية الصدرين للبنينعلميصاحب صباح صاحب حسين3774241511005070
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية522اعدادية العروبة للبناتعلميحوراء عايد علي محمد3775241512120036

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية521اعدادية خديجة للبناتعلميزهراء رفعت ابراهيم عبد الحسين3776241512080064

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميمنتظر عبد المنعم هادي عبود3777241511053058

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميسجاد عبد الرزاق عبد الكاظم شهد3778241511204016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية516اعدادية السنية للبناتعلميسجى جبار عباس حسين3779241512102078

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية514اعدادية سكينة للبناتعلميمريم حزام بيوض فرج3780241512093088

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية صنعاء للبناتعلميعال ليلو دايخ شالل3781241512096041

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية507ثانوية الزهراء للبناتعلميفاطمه يوسف شاكر عبد العباس3782241512134046

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية506ثانوية ابي تراب للبنينعلميامير عدنان نغيش حسن3783241511006015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية504اعدادية الفردوس للبناتعلمينورس محسن اكشاش صالح3784241512119249

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء فريد حنتاو داود3785241512119129

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية سكينة للبناتعلميبشائر قاسم زعال عنيد3786241512093026

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية أم المؤمنين للبناتعلميمنال عبد الزهره مجهول حمزه3787241512113015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497االعدادية المركزية للبنينعلميزيد فؤاد جياد كاظم3788241511001150

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الجواهري للبنينعلميمصطفى رحيم عبد الرضا جبير3789241511018071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية النور للبناتعلميتماره رزاق دخيل عبد3790241512095008

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميغصن البان مسلم محمد حسون3791241512082060

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية السنية للبناتعلميورود ماجد مهدي صالح3792241512102133

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزهراء عطا داخل عجيل3793241512122037

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الكوثر للبناتعلميغدير كاظم خيون عبد3794241512108098

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الجواهري للبنينعلميامير سالم عبد الصاحب خزعل3795241511018011

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي خضير اعبيس خفيف3796241511003160

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485االعدادية المركزية للبنينعلميحسين رافد محمد علي عبدالكاظم3797241511001104

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية عفك للبنينعلميمرتضى ستار سعيد عباس3798241511011114

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484ثانوية السرور للبناتعلميعلياء حسين عجيل صياح3799241512085051

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميسرور عبد العباس كاظم عطيه3800241512122057

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية الفردوس للبناتعلميامنه علي شهيد ياسين3801241512119020

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483ثانوية التراث األهلية للبنينعلمياحمد رزاق شهد مشفي3802241511043004

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية483االعدادية المركزية للبنينعلميخليل عامر خليل احمد3803241511001140

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481ثانوية الشافعية للبناتعلميغيداء محمد هادي عطشان3804241512111029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481االعدادية المركزية للبنينعلميعلي جابر ادريس غازي3805241511001216

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميعال علي نعمه جبار3806241512220037

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الحوراء للبناتعلميصبه ياسر حسن جبار3807241512123082

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية الرسول للبنينعلمييوسف رحيم حاتم طوينه3808241511035062
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الحوراء للبناتعلميكوثر صالح هادي هاشم3809241512123098

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية النور للبناتعلميهجران محمد فليح حسن3810241512095063

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476ثانوية غزة للبناتعلميساره مهدي عاجل مطاري3811241512097024

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الدغارة للبناتعلميهدى اسعد عبد االمير شعالن3812241512124125

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية الرواد للبنينعلميسيف هديب فاضل صديان3813241511020018

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمحمد حسين عبد الكاظم جبير3814241511055016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية غزة للبناتعلميزينا عباس محمد خضير3815241512097019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الصدرين للبنينعلميعلي مروح رحم جبر3816241511005098

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية التحرير للبناتعلميهناء نعيم نهيت بردان3817241512101082

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الدغارة للبنينعلميأحمد ماجد حميد كاظم3818241511008002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الكوثر للبناتعلميديانا عامر حسن حسون3819241512108030

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية خديجة للبناتعلميزينب عبد الحسين عبد الكاظم عباس3820241512080089

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466االعدادية المركزية للبنينعلميسيف كاظم رحيم رسن3821241511001178

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد فالح محسن علوان3822241511001311

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الكوثر للبناتعلميسجى عبد االمير شميل صحن3823241512108080

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الهدى للبناتعلميهدى كاظم جبار طعمه3824241512115133

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الكوثر للبناتعلميفاطمه علي عدنان كامل3825241512108107

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية الحجة المنتظر للبنينعلميعباس هادي علي جايش3826241511007012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية دمشق للبناتعلميدينا زياد طارق عبد الكريم3827241512121038

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الشامية للبنينعلميحيدر فارس كاظم علك3828241511015073

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الجواهري للبنينعلميزيد حيدر عبد المحمد عظيم3829241511018029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية ميسلون للبناتعلمينور سعد كاظم غنام3830241512106089

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية سومر للبنينعلميثائر جاسم كركان راشد3831241511009019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد رسول فليح حسن3832241511003016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية صنعاء للبناتعلميساره رزاق عبد محيل3833241512096034

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الفردوس للبناتعلمياماني كريم جبر جابر3834241512119017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الحوراء للبناتعلمينورس جابر صاحب برهان3835241512123120

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الصدرين للبنينعلميعلي مهدي زباله مهجة3836241511005099

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميغدير كامل شاكر داخل3837241512122066

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية ابن النفيس للبنينعلميمحمد ظاهر مذخر عناد3838241511002106

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية صنعاء للبناتعلمينور ساجد كشاش فرحان3839241512096056

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية سكينة للبناتعلميغفران سلمان مفتول نحير3840241512093081

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية خديجة للبناتعلميهناء احمد طنان عريبي3841241512080194

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الخنساء للبناتعلمينور عباس صبيح جبار3842241512114248
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عباس كريم ابراهيم3843241512114132

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الثقلين للبنينعلميمحمد عباس هامل احمد3844241511030050

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الطليعة للبناتعلمياالء عباس حراز ديوان3845241512118009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية ابن النفيس للبنينعلميمحمد هيثم حاكم مهدي3846241511002112

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب لطيف صباح سمين3847241512119151

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية مارب المختلطةعلميمصطفى فارس رحمن عبد3848241511159022

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية المعالي االهلية للبنينعلميعلي حسين حمد عبد3849241511056017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الدغارة للبنينعلميمحمد سمير عبد الهادي ناجي3850241511008117

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية التراث األهلية للبنينعلميعلي احمد علي حمادي3851241511043039

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية اسماء للبناتعلميخديجه جندي ساهي ساجت3852241512104015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميحيدر رزاق سلمان شامي3853241511053012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية المعارف االهلية للبنينعلميمجتبى صباح ماجد حسوني3854241511037028

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية خديجة للبناتعلميزينب حسن علي عطيه3855241512080079

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الكوثر للبناتعلمينسرين حنتوش كاظم محمد3856241512108122

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية البشير المسائية للبنينعلميحسين علي حسن عبد3857241511207021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الديوانية للبنينعلميفرقان حسين فهد ياسر3858241511028037

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الفردوس للبناتعلمياسيل مهدي فاضل دليفي3859241512119012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلميفاطمه عباس حبيب علي3860241512129016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى محمد مبارك محيسن3861241511001362

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية السرور للبناتعلميشهد زهير هاشم حسن3862241512085046

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عادل حميد جبار3863241512114131

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية غزة للبناتعلميرقيه مارد توتي عليوي3864241512097013

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية العفاف للبناتعلميسماح جاسم كاظم درويش3865241512130036

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450االعدادية المركزية للبنينعلميعباس علي شاطر حلواص3866241511001196

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450االعدادية المركزية للبنينعلميسلمان داود سلمان علي3867241511001172

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الدغارة للبناتعلميفاطمه علي حسين شلتاغ3868241512124098

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الطليعة للبناتعلميرواء جبار فضل مطر3869241512118042

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449االعدادية المركزية للبنينعلميامير جمال محمد جاسم3870241511001071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية النور للبناتعلميرباب راضي دعيشيش سلمان3871241512095014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء علي عبد علي حسون3872241512120083

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء ضياء حمد شالكه3873241512108054

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447االعدادية المركزية للبنينعلميعلي نبيل عباس هادي3874241511001258

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميدنيا واثق مدلول طاهر3875241512122024

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الشافعية للبناتعلميسلوى رحيم فاضل كواد3876241512111026
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية سكينة للبناتعلميمنال تركي جراب حمزه3877241512093094

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية البشير المسائية للبنينعلميهاشم عماد فضل هيجل3878241511207071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية سومر للبنينعلميعبد الهادي صالح قبطان عبيد3879241511009069

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الثقلين للبنينعلميعلي صالح ظاجر محل3880241511030037

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية النور للبناتعلميريام ادريس كريم حاجم3881241512095021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية البشير المسائية للبنينعلميحسنين عادل حسن عبد3882241511207019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الحمزة للبنينعلميايوب عادل عريان كاظم3883241511010043

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الطليعة للبناتعلميرواء عماد عبد الرحيم عبيد3884241512118045

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميمروه حمد فهد عودة3885241512122075

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الخنساء للبناتعلمياسراء عدنان عبود يوسف3886241512114017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الكوثر للبناتعلميانوار وسام رحيم عبود3887241512108009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الصدرين للبنينعلميكرار حسن حسين جاسم3888241511005106

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الفردوس للبناتعلميهدير فرحان حمد جبر3889241512119260

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية العفاف للبناتعلمينداء عباس حسين جبر3890241512130048

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الهدى للبناتعلميزمن عويد جبير مطشر3891241512115053

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى كريم ريسان دخيل3892241511003277

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الصدرين للبنينعلميانمار محمد عبد محمد3893241511005027

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الحمزة للبنينعلمينبيل ابراهيم عبد حسين3894241511010225

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية ميسلون للبناتعلمينور الهدى هاشم طراد حمزه3895241512106087

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الصدرين للبنينعلميوليد كريم عبود محمد علي3896241511005146

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الشفاعة للبناتعلميغفران شاكر كاظم طالل3897241512131012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد رعيد حسن زاير3898241511003018

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية ميسلون للبناتعلميحنين عبد الحسين هادي عبد االمير3899241512106022

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الكوثر للبناتعلميعلياء محمد سلمان خضر3900241512108096

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الزيتون للبنينعلميكرار ثامر خلف كريم3901241511036127

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية التحرير للبناتعلميزينه جواد كاظم حبيتر3902241512101041

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية خولة للبناتعلمياسراء كامل محسن عذاب3903241512116002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء فاهم حمزه غزال3904241512114122

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ميسلون للبناتعلميحنين هيثم بنيان هاشم3905241512106024

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية النور للبناتعلميرسل عباس عبد هللا محمد3906241512095016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية سكينة للبناتعلميكوثر سعد وحيد عيسى3907241512093084

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية العفاف للبناتعلميهناء حيدر جاسم كاظم3908241512130059

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الطليعة للبناتعلميدعاء كريم مدلول حمزه3909241512118029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميعذراء عدنان ميري مشكور3910241512122064
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية بغداد األهلية للبنينعلمياحمد سالم عبد الحسين جابر3911241511044001

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الرواد للبنينعلميعلي كريم عبد االمير حسون3912241511020032

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميرواء كريم جاسم حسين3913241512122030

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الحمزة للبنينعلميعالء حسين جواد رحيل3914241511010134

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية سكينة للبناتعلميبان تحسين رؤوف عبد3915241512093024

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الفردوس للبناتعلميبشائر مهدي حسين وضح3916241512119038

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية ابن النفيس للبنينعلميرافد حامد زواد ذباح3917241511002043

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية السنية للبناتعلميحنان برهان محمد علوان3918241512102032

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية سكينة للبناتعلميرغد شمخي جبار حزام3919241512093047

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميسجى عماد كريدي بخيت3920241512082046

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية سكينة للبناتعلميمروه حسن ميران جبار3921241512093087

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الكرامة للبنينعلميحازم كامل زغبه حلص3922241511004015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية العارضيات المختلطةعلميامير عواد عبد الحسين موسى3923241511152006

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميسجاد جواد كاظم جاسم3924241511019019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية السرور للبناتعلميرقيه ماجد عبد االمير ناصر3925241512085026

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية السرور للبناتعلميزهراء عباس جواد شاكر3926241512085033

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الثقلين للبنينعلمياحمد ماهر عباس مهدي3927241511030002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى هادي مهدي صالح3928241511003283

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية العروبة للبناتعلميتبارك عقيل جاسم حميد3929241512120019

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميعبد الكريم كاظم عبد علكم3930241511210043

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميصفاء محمد فاضل كاظم3931241511053029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية سومر للبنينعلميمحمد جاسم محمد كاظم3932241511009105

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الشعلة للبنينعلميجاسم محمد عبد الرضا جبار3933241511012022

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الصدرين للبنينعلميحسين حمزه جالب حسن3934241511005042

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميعلي حسن عبد الرزاق عبد المطلب3935241511204023

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الصدرين للبنينعلميحسن رياض محمد كاظم3936241511005037

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الرباب للبناتعلميزهراء فاضل تركي جاسم3937241512094042

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية صنعاء للبناتعلميزينب فالح عبد الحسن طبيج3938241512096031

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الطليعة للبناتعلمينور حسن جبار كاظم3939241512118093

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية قتيبة للبنينعلميوليد صفاء هادي شعالن3940241511003295

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الحمزة للبنينعلميعماد بديوي فنجان دلي3941241511010167

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الزيتون للبنينعلميامير علي عبد الهادي ريكان3942241511036025

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الهدى للبناتعلمياالء رزاق سويس كشاش3943241512115015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية فلسطين للبنينعلمياحمد غانم عبيد حمزه3944241511013012
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميمحمد عبد االمير ادريس كتاب3945241511053050

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميامير صبيح فالح عباس3946241511031002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الزيتون للبنينعلميسجاد كامل ناهي تويلي3947241511036069

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الهدى للبناتعلميسماح قاسم محمد عكله3948241512115076

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميعالء احمد حسين عليوي3949241511031014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الفردوس للبناتعلميعبير مؤيد جاهل دحيدح3950241512119194

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانويةالمصطفى االهلية للبنينعلميكرار ساجد محمود سلطان3951241511058008

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميمحمد سالم عبد زيد ماضي3952241511204031

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الجمهورية للبنينعلمييونس محمد علوان جعيول3953241511038021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الكوثر للبناتعلميريا يقضان هاني حميد3954241512108047

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الفردوس للبناتعلميسرى حسين محبوب حسين3955241512119167

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الخنساء للبناتعلميغدير عدنان عبد هليوس3956241512114192

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الفردوس للبناتعلميدالل علي احمد ابو اللوخ3957241512119085

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الطليعة للبناتعلميرواء حميد عبد الكاظم حسون3958241512118044

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417االعدادية المركزية للبنينعلميهاشم حازم طالب محسن3959241511001387

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الثقلين للبنينعلميحسن صالح هادي حماي3960241511030011

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الزهراء للبناتعلميسهاد علي ناجي حسين3961241512134035

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية العروبة للبناتعلميرشا منير نذير حيدر3962241512120061

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الخنساء للبناتعلميآيه داود سلمان عبود3963241512114008

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد مهدي شاكر جبر3964241511003034

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الفاضلية المختلطةعلميكرار ناظم محمد مرهون3965241511151017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميحيدر هادي شنين خطار3966241511210029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميحسين علوان حتحوت محمد3967241511210026

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية المستقبل االهلية للبناتعلمينورس كريم شياع عبد3968241512133014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية سومر للبنينعلميحيدر علوان جليل علوان3969241511009045

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الخنساء للبناتعلميعروبه شاكر مهدي عبد3970241512114184

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميليث حسين جبار ونان3971241511019035

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413الخارجيونعلميانور ناهي حمزه بريهي3972241511400001

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413االعدادية المركزية للبنينعلميحمود كاظم محمد غانم3973241511001125

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية سيد االنام للبنينعلميعبد هللا عالوي عيدان مهوس3974241511039036

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميمازن ماجد عبد حسن3975241511019036

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411االعدادية المركزية للبنينعلميزيد ناصر عبداالمير ناصر3976241511001152

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية التآخي للبنينعلميمحمد علي سمير محيسن جواد3977241511029141

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميسراب هاشم بايد حسين3978241512122056
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية فلسطين للبنينعلميمحمد ذرب كامل خليوي3979241511013109

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية ابن النفيس للبنينعلميقاسم محمد كعيم حميد3980241511002086

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية النضال للبنينعلميحيدر بكلوك دخيل خضير3981241511014021

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميسيف علي فاضل كاظم3982241511210036

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الخنساء للبناتعلميريام جودي تالي دحام3983241512114101

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الشفاعة للبناتعلميمنال ذياب داخل هجوج3984241512131014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية ابي تراب للبنينعلميمحمد جاسم محمد غانم3985241511006102

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الشامية للبنينعلمياحمد نعمان هنو ساهي3986241511015015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء ظافر عبد محمد3987241512108055

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الدغارة للبناتعلميهبه موسى سعيد حسين3988241512124124

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى عباس عبود فضل3989241511003269

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية الرواد للبنينعلميعلي حسن جاسم حنتوش3990241511020028

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية السنية للبناتعلمينور الهدى حيدر حسن جاسم3991241512102121

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الدغارة للبناتعلميمروه صالح مهدي هادي3992241512124106

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية غماس للبنينعلميليث علي رحيم شداد3993241511016271

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية ابن النفيس للبنينعلميامير رزاق عبد االمير مخيف3994241511002012

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404االعدادية المركزية للبنينعلميوسام فاضل سالم محسن3995241511001391

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية الفارابي للبنينعلميرياض عطشان داخل مصراع3996241511042027

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الزيتون للبنينعلميمحمد شهيد محمد شهيد3997241511036152

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400ثانوية ابي تراب للبنينعلمياحمد محمد ناصر حسن3998241511006009

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميمصطفى كاظم وادي غاوي3999241511210078

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398ثانوية بغداد االهلية للبناتعلميرؤى علي كاظم عبد عون4000241512127002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396ثانوية مارب المختلطةعلميعالء كاظم نعيم خلف4001241511159015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية395ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميامير اياد كاظم شاكي4002241511053005

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية الحمزة للبنينعلميعلي حيدر كامل عبد4003241511010144

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميمصطفى قاسم محمد عبد علي4004241511210077

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393االعدادية المركزية للبنينعلميحسين كاظم محمد سلمان4005241511001120

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية الفردوس للبناتعلميايمان عبد الساده عبيد حسن4006241512119030

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية الشامية للبنينعلميحيدر محسن جعباز شالش4007241511015076

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية التآخي للبنينعلميسيف علي مطير خنجر4008241511029075

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392ثانوية التحرير للبناتعلمينبا كريم هادي جرار4009241512101070

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية قتيبة للبنينعلميعمار حسن فليح عباس4010241511003191

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية غماس للبنينعلميكرار حسين نعيم عبد4011241511016258

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية388اعدادية الكوثر للبناتعلميزهراء محمد سلمان خضر4012241512108057
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية الزيتون للبنينعلميسالم عادل حسين راضي4013241511036071

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية386اعدادية الزيتون للبنينعلمياحمد خالد سعدي حسين4014241511036007

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية سكينة للبناتعلميباسمه صالح راهي كاظم4015241512093023

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية510اعدادية الحمزة للبنينعلمياحسان شرشاب فليح بريج4016241511010010

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية505ثانوية راهب بني هاشم المختلطةعلمياحمد صالح حسن مهدي4017241511153003

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492اعدادية الحمزة للبنينعلميياسر علي عبد العالي محمد4018241511010232

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الحمزة للبنينعلميوائل علي كريم هدهود4019241511010228

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية الفارابي للبنينعلميكريم حاتم عزيز مرجون4020241511042057

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية التأميم المسائية للبنينعلميضياء سرحان عبد الزهره خلخال4021241511203020

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الحمزة للبنينعلمياحسان تكليف حاتم خلخال4022241511010008

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية الفارابي للبنينعلميمسلم جبار حمزه عميشه4023241511042070

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية الفارابي للبنينعلميمحمد حسين عبد شيحان4024241511042065

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء باسم كاظم مهدي4025241512093051

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية الرسول للبنينعلميسجاد ياسر مشكور موسى4026241511035024

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية غزة للبناتعلمياديان حيدر عبد هللا فرحان4027241512097002

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد كاظم همريع نعمه4028241511010098

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية عفك للبنينعلميبهاء حمزه كاظم شناوه4029241511011021

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء عبد العباس نعمه كاظم4030241512114117

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد فاضل شخير رومي4031241511032062

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الفارابي للبنينعلميحسن مالك شوجان عبود4032241511042019

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الفردوس للبناتعلميسهاد محمد حلمي حميدي4033241512119174

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440االعدادية المركزية للبنينعلميضياء علي كاظم صاحب4034241511001187

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية خديجة للبناتعلمينور الهدى نعيم حسين عيدان4035241512080177

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميعالء حميد حسن شداد4036241511210045

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية العارضيات المختلطةعلميناجح مهدي كرهب حمزه4037241511152058

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية التأميم المسائية للبنينعلميفيصل رحمن سلمان صباح4038241511203026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية574اعدادية العروبة للبناتعلميايات حيدر نعمه مجدي4039241512120010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية573اعدادية العروبة للبناتعلمياالء كاظم محمد اسماعيل4040241512120006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعداديه الوهج للبنينعلميليث فالح فرهود احمد4041241511051071

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية المصطفى للبنينعلميمحمود محمد كاظم محمد4042241511017145

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية سومر للبنينعلميهيثم عبد الزهره كاظم حسن4043241511009137

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية قتيبة للبنينعلميحسن كاظم عبد هللا مريهج4044241511003068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية الديوانية للبناتعلمياسماء مهدي داغر محمد4045241512103001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية العروبة للبناتادبيشهد صالح مهدي رحيم4046241522120019
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الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية508اعدادية المصطفى للبنينعلميانور عباس كاظم علي4047241511017028

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية506اعدادية يافا للبناتعلميزهراء ثعبان خشان حسين4048241512117104

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية المصطفى للبنينعلميامجد عطية طاهر علي4049241511017020

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية النور للبناتعلميهبه وحيد عبيد مرهون4050241512095062

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الخنساء للبناتعلميكوثر كاظم دخيل مطلك4051241512114214

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية غماس المسائية للبنينادبيرافد فاضل عياش عبد4052241521201029

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الصالحية للبنينادبيأمير كريم بجاي عداي4053241521022001

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية غماس للبنينادبيمحمد صادق جعفر مهدي4054241521016064

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية النور للبناتادبيفاطمه هادي لفته حسن4055241522095055

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الطليعة للبناتادبيزهره رعد خلف حمزه4056241522118022

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية االنتصار للبناتادبيزهراء محسن عبد مايح4057241522105019

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية التآخي للبنينادبياياد حامد جبر حسين4058241521029019

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية التآخي للبنينادبيسيف علي كاظم موسى4059241521029041

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية ميسلون للبناتادبيزينه فائز جواد كاظم4060241522106035

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية عفك المسائية للبنينادبياحمد رزاق عبد الحسين رجب4061241521208004

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الشافعية للبناتادبيوفاء راهي حمزه ناصر4062241522111026

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الفاضلية المختلطةادبيعلي حران كاظم هادي4063241521151009

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية العروبة للبناتادبيرحمه مرتضى عزيز احمد4064241522120010

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الدغارة للبناتادبيرؤى سعيد عباس دخيل4065241522124011

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء عبد الحسين موسى كاظم4066241522108026

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الفردوس للبناتادبيساره محمد عبد علي سايب4067241522119074

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية التحرير للبناتادبيشيماء عماد صالح موسى4068241522101009

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية خديجة للبناتادبيزينب محمد حمزه عبيد4069241522080023

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياحمد سالم ناظم سلبوح4070241521203008

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الكندي للبنينادبيوليد محمد صالح غالي4071241521040085

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية اسماء للبناتادبيسندس مشكور حسين جابر4072241522104035

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية قتيبة للبنينادبيصدام محمود بناوي عبيس4073241521003022

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية أم المؤمنين للبناتادبيدعاء جواد منديل كاظم4074241522113007

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الفردوس للبناتادبيساره موسى خنيان مشيجر4075241522119075

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية بلقيس للبناتادبياعراف وصفي طاهر محمد4076241522110002

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الحوراء للبناتادبيضحى مسلم وناس عبادي4077241522123051

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية سومر للبنينادبيمحمد وادي كروز راضي4078241521009053

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية النضال للبنينادبيعباس ناظم جبار عبد الرضا4079241521014044

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية السنية للبناتادبيهيلين فالح عايد جبار4080241522102066
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الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المهاجرين للبنينادبيرضا جليل حسين سالم4081241521033013

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيامير جاسم ابو الليط داخل4082241521031005

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه حنوف مزيون شغيني4083241522112031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية492اعدادية المصطفى للبنينعلميحسنين جواد عبد الكاظم عودة4084241511017042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية الصالحية للبنينعلميحسين عبد الكاظم وحيد كاظم4085241511022016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية السنية للبناتعلمياالء عالوي سهل حميدي4086241512102015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية النضال للبنينعلميمصطفى ياسين عبد الحسين كاشي4087241511014072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية النضال للبنينعلميرحيم عبد هللا عيسى عطشان4088241511014027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية زنوبيا للبناتعلميحوراء حمزه حسين وحش4089241512100017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم علي راضي مخيف4090241511001020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية حلب للبناتعلميرانيا سلمان خليل جالب4091241512107018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية البشير المسائية للبنينعلمياحمد كريم محمد عوفي4092241511207004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية السنية للبناتعلميسجى ميري عبود فرحان4093241512102081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية المصطفى للبنينعلميناصر عمار شلغم منسي4094241511017160

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الخنساء للبناتعلميعطايا عبد الكريم مالك ناجي4095241512114185

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية يافا للبناتعلميدعاء رزاق عبيس علي4096241512117078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الخنساء للبناتعلميوفاء حسين شاكر غضب4097241512114282

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية يافا للبناتعلميميمونه يحيى غالب علي4098241512117212

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المصطفى للبنينعلميجبار وهاب عزوز عطيه4099241511017033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الخنساء للبناتعلميبنين رزاق محسن محمد4100241512114035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الخنساء للبناتعلميهبه مهدي عبد الحسين لهمود4101241512114268

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية المصطفى للبنينعلميحسين فاضل خومان فرحان4102241511017054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد نجاح عبد المنعم محمد4103241511012015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء حسن كامل عبد الصاحب4104241512114112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الحوراء للبناتادبيهبه محمد عريف سعيد4105241522123073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الصالحية للبنينادبيزيد طالب يحيى شريف4106241521022021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية غماس المسائية للبنينادبيرسول صعب كصيور عفون4107241521201030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية اليرموك للبنينادبيطيف موحان عبيس علي4108241521023025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمنتظر عباس جبار صالح4109241521201088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى محمد ابو شنع ثجيل4110241521004077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي حسين والي حسون4111241521012031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الدغارة للبنينادبيامير كريم عبد الكاظم عبيد4112241521008013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى كفاح علي شنيع4113241522119105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيمصطفى طالع محسن كزار4114241521210113
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الثقلين للبنينادبيامين نوماس محسن حمود4115241521030014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد عبد حاجم ظاهر4116241521004072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الحوراء للبناتادبيورود حسين حمزه جالب4117241522123077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية المصطفى للبنينادبيأمين ابراهيم عبد حسين4118241521017006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي باسم حمزه محمد4119241521030054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الدغارة للبناتادبيميسم اسماعيل عبيس ويسي4120241522124046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الكرامة للبنينادبيسلوان محمد كامل حمود4121241521004044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية التآخي للبنينادبياياد ثابت سعدون مطلب4122241521029018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية دمشق للبناتادبيبهاء عباس لفته محمد4123241522121008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية يافا للبناتادبيحوراء حامد محمد طاهر4124241522117014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المصطفى للبنينادبيمنير فارس فليح علي4125241521017105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الزيتون للبنينادبيامير خلف نعيم غياض4126241521036016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيامير علي جامل عبد4127241521026008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية التآخي للبنينادبيعبد هللا نجاح شهيد محمد4128241521029049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الصالحية للبنينادبيعلي عبد الحسين عبد الساده خضير4129241521022034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الهدى للبناتادبيبنين حسن هادي دعيوش4130241522115006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي منعم عبد االمير مالون4131241521010050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الحوراء للبناتادبيهديل عبد الحسين عواد راشد4132241522123074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسين نجاح كاظم كاطع4133241521202030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيعباس فليح حسن اليذ4134241521007014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الكرامة للبنينادبيسرمد خضر فاضل عباس4135241521004043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية غماس للبنينادبيمحمد فاضل ثجيل سعد4136241521016066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيرسل رعد حمزه جاسم4137241522098009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية خديجة للبناتادبياستبرق محمد كاظم حمزه4138241522080001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية العدل المختلطةادبياسراء فارس كاظم عبود4139241522161001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية حيدر الكرار للبنينادبياحمد عبد الزهره فليح حسن4140241521031003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي بدر مهدي جوده4141241521004051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء يعرب جالل عبد زيد4142241522114052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الحوراء للبناتادبيشفاء عسل وناس تاهض4143241522123049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية التآخي للبنينادبيكرار هاني ديوان عبد4144241521029059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سيد االنام للبنينادبيجاسم محمد كريم شهد4145241521039008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب فاضل دريول هندي4146241522096017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية النضال للبنينادبيزيد حيدر خضير حسن4147241521014035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية النضال للبنينادبيجواد كاظم مدلول مهيدي4148241521014018
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمريم عليوي عبيد منذور4149241522112034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية السنية للبناتادبياميره عباس كاظم جاسم4150241522102006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية المهاجرين للبنينادبيعبد هللا باسم وحيد راضي4151241521033017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية يافا للبناتادبيهاله جبار حسين شنون4152241522117057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيشاكر كاظم شاكر عبد الحسين4153241521007013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الشامية للبنينادبيوليد ماجد رحمان حمزه4154241521015175

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية النضال للبنينادبيحسين محمد نشمي حسين4155241521014026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الخنساء للبناتادبيضي حسين جبر عمران4156241522114076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول ضعيف بديوي محمد4157241521039017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الزيتون للبنينادبيعالء فرحان رشيد عبيد4158241521036080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الرواد للبنينادبيخضير عبيس جاسم مزهر4159241521020006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيمحمد صاحب جابر حداوي4160241521210102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الكرامة للبنينادبيحيدر جبار جدعان خنجر4161241521004037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار عبد الساده حنوف شالش4162241521017080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب حسين فاضل حمود4163241522118024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحيدر خضير حمزه عبيد4164241521208022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الديوانية للبناتادبيبنين فالح كاظم غيدان4165241522103013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية النضال للبنينادبيمصطفى محمد محمود علي4166241521014068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الخنساء للبناتادبيحنين حسين وساف جاهل4167241522114023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمهدي صالح غيدان حمزه4168241521208065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمحمد معن فرمان حسن4169241521207054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية يافا للبناتادبيبنين رياح عمران موسى4170241522117007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية العفاف للبناتادبينور الهدى عبد الرضا عاجل صالح4171241522130027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الكوثر للبناتادبيفرح عالء عبد اللطيف رزاق4172241522108050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية السنية للبناتادبيبنين محمد عبد زيد عواد4173241522102012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيعبد الكريم كريم رحيمه كاظم4174241521210065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية اليرموك للبنينادبيثائر مشكور عبد االمير برهان4175241521023008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية اليرموك للبنينادبيفيصل حاكم حسين علي4176241521023037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسن لفته سرداح درويش4177241521019012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفردوس للبناتادبياالء كريم خلف نعمه4178241522119012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الحوراء للبناتادبيهبه عامر محمد علي عبد4179241522123072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفردوس للبناتادبيايناس عماد جفات جاسم4180241522119019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء محمد وحيد عباس4181241522108028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الهدى للبناتادبيهدى ناصر مطشر حسون4182241522115041
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية ميسلون للبناتادبيمنار علي خزيم عباس4183241522106055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية خديجة للبناتادبيزينب علي بدوي صالح4184241522080020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية العفاف للبناتادبيشهالء فليح حسن سلطان4185241522130022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعبد الحمزه كريم زغير خزيم4186241521019024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الديوانية للبنينادبيياسر حسن عجيمي غالي4187241521028024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية النور للبناتادبيعذراء جوده جبار صلموع4188241522095048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيايمان رائد كريم هادي4189241522092002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية يافا للبناتادبيزهراء باسم محمد زغير4190241522117027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتادبيفاطمه سعد ناجي علوان4191241522129006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الرباب للبناتادبيهاجر طاهر حميد عباس4192241522094042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية النضال للبنينادبيحيدر ماجد حميد محمد4193241521014031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي كاظم صبر نوح4194241521017070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية المرادية المختلطةادبيسجاد هويدي عزيز انعيس4195241521158009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية ميسلون للبناتادبيساره علك جالل خليفه4196241522106037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية النور للبناتادبيدموع علي عائش عبود4197241522095022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيقاسم محمد حمزه عنز4198241521007019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين فؤاد نجم موسى4199241521003012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الفردوس للبناتادبيايمان حسين حسن عباس4200241522119017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسجاد حيدر داخل مهدي4201241521019022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعداديه الوهج للبنينادبيمرتضى خضير زغير لفته4202241521051050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسين عبد الزهره عبد زيد فهد4203241521021021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية العفاف للبناتادبياسراء خالد تركي عطيوي4204241522130001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408االعدادية المركزية للبنينادبيسامر جاسم ابو الليط داخل4205241521001023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين عبد الستار حبيب جبر4206241521004029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية العفاف للبناتادبيحنين هاشم كردي على هللا4207241522130008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية السنية للبناتادبياالء صالح جوده كاظم4208241522102004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية السنية للبناتادبيحنين محمد عباس عطيه4209241522102015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية النور للبناتادبيصابرين قاسم صالح شريده4210241522095045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الفردوس للبناتادبيرحاب عبد الزهره فالح راضي4211241522119044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمرتضى صكر حمزه مكوطر4212241521207058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407االعدادية المركزية للبنينادبيحيدر جبار نور عبد هللا4213241521001015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية قتيبة للبنينادبيمقصد عبد الزهره عزيز عبد4214241521003065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الحمزة للبنينادبيمحمد عطيه عيسى نبهار4215241521010061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الزيتون للبنينادبيمحمد سليم كاظم محمد4216241521036112
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الزيتون للبنينادبيامجد حسن عبد حسين4217241521036013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيكرار عبد المطلب كامل حمود4218241521203118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية غزة للبناتادبيسراب عبد هللا كمين مهدي4219241522097027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد عبد االمير كاظم حسن4220241521030004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406الخارجياتادبيرنين مهدي عبد هللا جبار4221241522401018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الرسول للبنينادبيصالح حمزه عبد الزهره عبيد4222241521035040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الزهراء للبناتادبيماجده مجهول جويد رعد4223241522134022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية غزة للبناتادبيمنار محمد رضا ياسين خضير4224241522097040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمصطفى محمد بلكت ذياب4225241521207063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية العروبة للبناتادبيبتول ناجح يوسف عبود4226241522120003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الطليعة للبناتادبيضي سالم عبد حسن4227241522118032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار سافر محان حسن4228241521017079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الديوانية للبناتادبيبراء علي سليم جبر4229241522103011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الديوانية للبناتادبيفرقد خليل سلمان عبد هللا4230241522103057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الشعلة للبنينادبيسعد كاظم حلص حمادي4231241521012024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الكرامة للبنينادبياياد لطيف انعيس حمود4232241521004014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الكوثر للبناتادبيفرح جبار ديوان وادي4233241522108048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية خديجة للبناتادبياستيفان محمد قارون علوان4234241522080002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية المرادية المختلطةادبيفارس فرج ناسي علوان4235241521158017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية التآخي للبنينادبيسجاد محمد عذاب حمزه4236241521029038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الخنساء للبناتادبيحنين قاسم عويد مهنا4237241522114025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الفردوس للبناتادبينور ميري حسن صبار4238241522119113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيكرار صباح شنين عبد هللا4239241521202086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الشامية للبنينادبيعلي شبيب قالص عكوني4240241521015105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الشامية للبنينادبيعلي عناد محمد رضا4241241521015112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد زهير حسن خنطل4242241521004067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الصدرين للبنينادبياحمد رزق زعالن موسى4243241521005007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الديوانية للبناتعلميروان اسعد تقي عباس4244241512103034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية بلقيس للبناتادبيساره كصاد ياسين شبيب4245241522110019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر صباح عبد الرزاق ناجي4246241521030029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية المرادية المختلطةادبيليث محمد عجيل رهيف4247241521158021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار مدلول سلمان عبد علي4248241521017081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المرادية المختلطةادبيحميد فاضل فرحان خضير4249241521158005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الشعلة للبنينادبيطاهر جبار عبيد كسار4250241521012026
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الدغارة للبناتادبيسحر شاكر عبد الساده علي4251241522124029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفردوس للبناتادبيخديجه هاني جبار علي4252241522119035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية غماس للبنينادبيمقداد دوال خشيش جابر4253241521016074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية حلب للبناتادبيعلياء جاسم محمد حسين4254241522107020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الفردوس للبناتعلميبنين حليم محسن جبر4255241512119040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية حلب للبناتعلميزهراء صباح سرحان ناصر4256241512107024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية النضال للبنينعلميمحمد رضا حمزه فحيل حمد4257241511014062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية النور للبناتعلمياسراء صالح موجد سعود4258241512095066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء ناضي جبر زغير4259241512104041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية ابن النفيس للبنينعلميعلي صاحب جابر حداوي4260241511002077

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية خديجة للبناتعلميحنين موسى مطلك عباس4261241512080030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية الشافعية للبناتعلميآخالص عارف فضل حسن4262241512111004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الطليعة للبناتعلميرغد رعد مجالد محمد4263241512118034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الفردوس للبناتعلميدعاء علي منصور راضي4264241512119082

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية اسماء للبناتعلميفرقد عبد الحسين ابراهيم عويد4265241512104078

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء علي عيدان عجيل4266241512115060

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية اسماء للبناتعلمينجالء بدر كطفان شناوه4267241512104088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية فلسطين للبنينعلميحسين عبد عجمي لهمود4268241511013042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميامجد ناظم عايز مشعل4269241511031001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية الصالحية للبنينعلميسجاد علي خضير ياسين4270241511022024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي فؤاد علي طاهر4271241511003179

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية خديجة للبناتعلميرحاب عزيز كاظم حسن4272241512080042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الديوانية للبناتعلميعروبه نجم عبد الساده حسن4273241512103063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء قاسم شبل محسن4274241512119131

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية العروبة للبناتعلميمها انور نذير حيدر4275241512120172

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الفردوس للبناتعلمينور محمد حمزه ماضي4276241512119244

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية خديجة للبناتعلميماريه عبد هللا نور كاظم4277241512080150

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الهدى للبناتعلمينورس صبيح عبيد نعيمه4278241512115127

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية فلسطين للبنينعلميامير هاشم عبد الرضا سرحان4279241511013027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء علي كاظم متعب4280241512119126

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلميسجى ستار جبار عبد4281241512129010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الطليعة للبناتعلميتبارك الرحمن سالم زواد مشري4282241512118016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الشعلة للبنينعلميبدر ساجت حسين حمود4283241511012019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463ثانوية التحرير للبناتعلميسعاد عبد شاني حمزه4284241512101045

140 من 126صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينعلميحسنين مايع فاهم عباس4285241511057004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية ميسلون للبناتعلميزينه صباح صميدع خضير4286241512106053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميزهراء حافظ هادي درويش4287241512122033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية الطليعة للبناتعلميرفاء محمد عطشان هادي4288241512118035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية خديجة للبناتعلميزينب صباح عطا هللا جالب4289241512080088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية ميسلون للبناتعلمينور الهدى نوفل عبد الجليل حمزه4290241512106086

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية زنوبيا للبناتعلميغفران عراك خشان مباشر4291241512100045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية سيد االنام للبنينعلميامير احمد عبد فرحان4292241511039007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية العروبة للبناتعلميمريم رعد مجيد محمد4293241512120164

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلميزينب عالء فتحي سعيد4294241512220029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميعبير فاضل عبد سعيد4295241512122063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية سومر للبنينعلميايمن عادل بدير علوش4296241511009016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية العارضيات المختلطةعلميسجاد عباس شجاوي حسين4297241511152025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية الرواد للبنينعلميمريم عبد الكاظم مهدي علي4298241512020023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الدغارة للبناتعلميحوراء رزاق عبد الرضا جاسم4299241512124029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية عفك للبنينعلميانور جبار حسين عكموش4300241511011018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الهدى للبناتعلميضحى مالك ديان خشان4301241512115084

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية المعالي االهلية للبنينعلميعباس علي نجم عبد هللا4302241511056012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية ميسلون للبناتعلميضي اديب عباس جاسم4303241512106069

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية عفك للبنينعلميرائد حاجم عبد االمير عبد هللا4304241511011053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الكوثر للبناتعلميايات حسنين عبد االمير حسن4305241512108010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية عفك للبنينعلميمحمود كريم قائد جريود4306241511011112

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميسجاد كريم هبيش مرحب4307241511019021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الفردوس للبناتعلميميالد قاسم حسين كريم4308241512119232

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الدغارة للبناتعلميمقل مضر عزيز كاظم4309241512124112

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية قتيبة للبنينعلميزيد احمد خليل سلمان4310241511003103

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين محمد شنون يعقوب4311241511001157

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية اسماء للبناتعلميدعاء سعيد خضير الطيف4312241512104018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب صالح شالكه حسن4313241512119144

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الصدرين للبنينعلميمصطفى حمزة عبيس رسن4314241511005128

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية المعارف االهلية للبنينعلمياحمد خضير غياض خلف4315241511037003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية مارب المختلطةعلميزينب صباح كاظم طالل4316241512159003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الكوثر للبناتعلميدعاء مسلم شاكر جواد4317241512108029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الحوراء للبناتعلميرند عامر هاشم جاسم4318241512123038

140 من 127صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميايناس فليح حسن محمد4319241512099003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية المعارف األهلية للبناتعلميزهراء تحسين علي حسين4320241512082027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية التراث األهلية للبناتعلميزينب فيصل شناوه كاظم4321241512087019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتعلميمها صالح شالكه حسن4322241512129019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الصدرين للبنينعلميايهاب محسن منصور كاظم4323241511005029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية التحرير للبناتعلميعالهن ادور خشان كريني4324241512101057

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية عفك للبنينعلميكمال جناح رحيم غيدان4325241511011095

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية العفاف للبناتعلميروال عباس نعيم خشان4326241512130016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الفردوس للبناتعلميمنى صبحي حسين هماش4327241512119230

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية اصحاب الكساء المختلطةعلميايات عباس جبار داخل4328241512156002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الشامية للبنينعلميعباس محمد عبيد عيسى4329241511015111

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية صنعاء للبناتعلميزهراء رزاق رهيف صالح4330241512096021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد رحمان توماس عبود4331241511003014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الصدرين للبنينعلميجابر فزاع مجلي عطيوي4332241511005034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الديوانية للبنينعلميليث موسى حسن عباس4333241511028044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الجمهورية للبنينعلميحسين علي عبد الزهره جابر4334241511038005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية المصطفى للبنينعلميعلي محمد تركي ضيدان4335241511017100

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الديوانية المسائية للبناتعلمياسراء جبار طعمه عبود4336241512220006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الزيتون للبنينعلميهذال ناجي ركبان عبيد4337241511036195

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية خولة للبناتعلميامنه فارس محمد علي4338241512116006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية العروبة للبناتعلميمريم محمد صاحب حبيب4339241512120167

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الصدرين للبنينعلميسيف صالح مهدي والي4340241511005067

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء مطشر حسين محنه4341241512115062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الخنساء للبناتعلميآسيا عبد االمير سفاح شريده4342241512114001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الهدى للبناتعلميمالك كامل منسي عاجل4343241512115113

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية السنية للبناتعلميسحر حليم علوان حسين4344241512102082

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميرضا خير هللا عبيد حمزه4345241511019018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية الصفوه للبناتعلميمروه عبد العباس فنجان سعيد4346241512126023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية مارب المختلطةعلميمريم ناظم حليم محمد4347241512159006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الفردوس للبناتعلميشيماء صبحي حسين هماش4348241512119184

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية العروبة للبناتعلميميسه عواد وادي فدار4349241512120175

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية غزة للبناتعلميزهراء عبد الرضا نذير زغير4350241512097017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الدغارة للبناتعلميسميه نجاح سبع خطار4351241512124081

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية سكينة للبناتعلميشيماء هادي حنتوش غضيب4352241512093075
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الكوثر للبناتعلميبراء قاسم عبد كاظم4353241512108014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الديوانية للبناتعلميدعاء هادي جعفر محسن4354241512103022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم عبد الحسين عبد االمير سعيد4355241512114225

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الهدى للبناتعلميانوار سالم محسن عطيه4356241512115024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الفردوس للبناتعلميدعاء علي وناس عباس4357241512119083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميقاسم حمزه محمد مهجه4358241511210058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي عمر علي عايش4359241511003178

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الصفوه للبناتعلميزهراء رياض حسين عباس4360241512126009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعداديه الوهج للبنينعلميمحمد حمزة عنبر داود4361241511051075

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427االعدادية المركزية للبنينعلمياكرم حسن مطر عرب4362241511001065

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية نفر للبنينعلميعباس علي هادي حمزه4363241511025014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية أمير المؤمنين للبناتعلميهدى رحمن عبدان واوي4364241512122090

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الرحمن االهلية للبنينعلميمصطفى علي محمد ظاهر4365241511045015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الزيتون للبنينعلميهاشم محمد جميل عبد هللا4366241511036194

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية سيد االنام للبنينعلميمصطفى علي مظلوم كاظم4367241511039072

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية غماس للبنينعلميحيدر عبد هللا عمران خضر4368241511016112

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية التراث األهلية للبناتعلميبنين احمد عبد الكاظم كزار4369241512087005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية الهدى للبناتعلميدعاء تركي ياسر حسين4370241512115034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية النهضة للبنينعلميعلي رائد سعدون عبود4371241511032041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية العارضيات المختلطةعلميكرار سالم حسن كزار4372241511152045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الكوثر للبناتعلميحوراء خالد عباس احمد4373241512108025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية يافا للبناتعلميهند حميد غازي تومان4374241512117232

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية النهضة للبنينعلميعلي رحمن محمد مزهر4375241511032042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الصدرين للبنينعلميكرار علي حمزه شندل4376241511005108

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الكوثر للبناتعلميزينب راجي سوادي مراد4377241512108064

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المصطفى للبنينعلميليث سلطان شويع عذاب4378241511017126

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى تيمون عبد الواحد مغير4379241511001340

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الكوثر للبناتعلميوديان حنظل عبد الحسين حمد4380241512108139

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمحمود شاكر محمد هندس4381241511043065

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الزيتون للبنينعلميعلي حسين عبيد مذبوب4382241511036102

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الكوثر للبناتعلميرشا علي منصور سعيد4383241512108043

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية ابن الهيثم للبنينعلميمحمد عبد السيد جبر عطيه4384241511019039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الديوانية للبنينعلميحاتم ستار كريم حسون4385241511028011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الرافدين للبنينعلميكرار حيدر كاظم عبد الهادي4386241511034036
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية بلقيس للبناتعلميفاطمه حسين نشاد عناد4387241512110036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية يافا للبناتعلميحوراء نعيم جاسم عبد4388241512117072

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية بغداد األهلية للبنينعلميعلي فيصل سلمان بعيوي4389241511044010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية السنية للبناتعلمياصيل محمد جواد كاظم4390241512102011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية غماس للبنينعلميميثم ماجد شنين عزوز4391241511016344

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية سيد االنام للبنينعلميصاحب عباس صاحب خشم4392241511039030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية النهضة للبنينعلميذو الفقار اسعد شاكر كاظم4393241511032019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية التأميم المسائية للبنينعلميمحمد علي عريبي جابر4394241511203035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الخنساء للبناتعلميزينه جميل حنان عبد4395241512114143

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي كاظم نجم عبود4396241521023034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الرسول للبنينادبيعلي شنان دويج عبود4397241521035052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية اسماء للبناتادبيصابرين عقيل ساجت رشيد4398241522104040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية سكينة للبناتادبيتبارك مرتضى حتيوي بسيس4399241522093009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الرسول للبنينادبيرياض حمزه جبار مطلب4400241521035029

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الزيتون للبنينادبيحسين كريم جايش نصيف4401241521036037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعلي رزاق عبد زيد مرزه4402241521207035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الحوراء للبناتادبيبراء محمد عارف عبد الحسين4403241522123011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الرسول للبنينادبيرعد سرحان حسن بجاي4404241521035028

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية النور للبناتادبيحنين اسعد عريبي غالي4405241522095011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الفاضلية المختلطةادبيبتول شالكه غافل مهجج4406241522151002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الكوثر للبناتادبيرشا علي مالك حلو4407241522108019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية السنية للبناتادبيرسل علي معيجل كيطان4408241522102024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية قتيبة للبنينادبيمسار عبد الرضا وسخ حسن4409241521003057

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية النور للبناتادبينداء سالم عبد حميدي4410241522095065

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الحمزة للبنينادبيكرار علي كامل عبد4411241521010057

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية سومر للبنينادبيسعد عليوي حريب سعيد4412241521009028

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الطليعة للبناتادبيغيداء رياض مطر جواد4413241522118035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية السنية المسائية للبنينادبيمحمد رزاق كريم جاسم4414241521211066

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الرسول للبنينادبيعلي فزاع جبر جبارة4415241521035053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية المرادية المختلطةادبياسعد موسى فرحان مرهون4416241521158002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الرسول للبنينادبيهليل طهيمز عكله زغير4417241521035081

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية حلب للبناتادبينورس غسان تركي غياض4418241522107029

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الثقلين للبنينادبياسعد عبد غافل معبد4419241521030008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيضياء جواد عبد الكاظم عباس4420241521031011
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب علي غالي كريم4421241522119067

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الدغارة للبناتادبيتقى علي ديوان هادي4422241522124006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الفاضلية المختلطةادبيسجاد عباس جبر كزار4423241521151005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيمحمد رياض عبد نور عبد هللا4424241521031021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعداديه الوهج للبنينادبيكرار مسلم محسن حرف4425241521051040

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعداديه الوهج للبنينعلميعقيل حسين ياسر محمود4426241511051050

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية الرباب للبناتعلميزينب حاتم محمد بريت4427241512094045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الشامية للبنينعلميكرار عزاوي كريم خطار4428241511015161

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الهدى للبناتعلمياسراء طعمه صياح غافل4429241512115007

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية الرسول للبنينعلميسجاد رحيم عبد العباس عبيد4430241511035023

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الفردوس للبناتعلميبنين علي عبد الحسين كاظم4431241512119042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية غزة للبناتعلميضحى جواد كاظم عبد الزهره4432241512097027

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمحمد حبيب بطي مزيعل4433241511043055

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية قتيبة للبنينعلميحسن رياض حبيب بطي4434241511003066

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية394ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتعلميمالك علي صالل منهي4435241512086009

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية الدغارة للبنينعلميوليد علوان جالب عبد4436241511008141

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية386ثانوية النهضة للبنينعلميمحمد علي عبد عبد الرضا4437241511032060

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية384اعدادية الزيتون للبنينعلميمصطفى عماد نعيم خواف4438241511036181

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية383اعدادية يافا للبناتعلميزينه محمد رحيم شداد4439241512117142

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية376ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتعلميمعصومه محمد هادي جعفر4440241512086008

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية375اعدادية الجواهري للبنينعلميعلي مكي كاظم طعمه4441241511018050

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية التفوق االهلية للبنينعلميكرم ناظم وحيد علي4442241511053046

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الصالحية للبنينعلمياحمد عامر عبد الزهره رضا4443241511022008

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية غماس للبنينعلميزمان سالل غالب عبد4444241511016124

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية396ثانوية غماس المسائية للبنينعلميسرمد فاروق غازي حسن4445241511201010

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الكندي للبنينادبيرسول احمد حسن موسى4446241521040040

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الصدرين للبنينادبيمحمد رحيم هاشم فرج4447241521005085

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب راضي كاظم حمد4448241522123041

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الحوراء للبناتادبيايمان رياض عبد لهو4449241522123009

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الطليعة للبناتادبيرسل ماجد حامد رشيد4450241522118017

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية السنية للبناتادبيختام فالح حمزة حمود4451241522102021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية400اعدادية السنية للبناتادبيليلى سلمان حسن جوده4452241522102048

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية يافا للبناتادبيزهراء ماجد فليح حسن4453241522117029

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء فاضل عيسى حسين4454241522122021
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء حسين هادي جواد4455241522122018

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية السنية المسائية للبنينادبيقاسم جبار عبيد عبطان4456241521211057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.1ثانوية المتميزاتعلميسرى جبار كريم والي4457241512084029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء جميل نور حسن4458241512120071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعداديه الوهج للبنينعلميانور احمد زباله حمادي4459241511051012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الزيتون للبنينعلميمرتضى مظفر صبحي شاكر4460241511036173

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الكوثر للبناتعلميبيرق غانم جاسم محمد4461241512108017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية دمشق للبناتعلمينبا عبد االمير كاظم يوسف4462241512121140

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية خديجة للبناتعلميزينب محسن شدهان هميم4463241512080096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية الحمزة للبنينعلميحسن جواد كاظم حسين4464241511010050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.4ثانوية المتميزاتعلميسجا عبد الرحيم عباس عبد الكريم4465241512084028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية الديوانية للبنينعلميسلوان علوي صابر خاجي4466241511028022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية قتيبة للبنينعلميعلي حسين ونان عسكر4467241511003158

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية الدغارة للبنينعلميميثم علي كامل شنابه4468241511008136

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية ابن النفيس للبنينعلميعباس عالء الدين عبد الحسين غالي4469241511002064

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية التآخي للبنينعلميصباح كريم جبار علوان4470241511029079

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية عفك للبنينعلميذو الفقار خالد كريم هتيمي4471241511011052

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية نفر للبنينعلميعماد شيال حسين جاسم4472241511025020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الشامية للبنينعلميغيث صباح درويش عناد4473241511015150

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية التآخي للبنينعلميمحمد غانم سوادي حسين4474241511029143

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الزيتون للبنينعلميامير سلطان باقر جميل4475241511036023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632االعدادية المركزية للبنينعلميسامر رزاق هالل شاطي4476241511001160

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميهادي حسين هادي علي4477241511021044

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى حسن عبد دحيور4478241511001345

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية التفوق االهلية للبناتعلمياديان اسامه فاضل كاظم4479241512092001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الشامية للبنينعلميمحمد رعد جواد ظاهر4480241511015172

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية عفك للبنينعلميعلي جميل علوان حسن4481241511011077

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الكرامة للبنينعلميعلي خالد عبد المحسن شناوه4482241511004050

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر علي محسن حسن4483241511001373

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية عفك للبنينعلميبدر محمد مبارك يلغان4484241511011020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الهدى للبناتعلميندى نجاح عبد المنعم محمد4485241512115122

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية اسماء للبناتعلميصفاء علي جواد محمد4486241512104064

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578اعدادية زنوبيا للبناتعلميدنيانا صاحب عبد الواحد عبد الحسين4487241512100020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء حمد جايش سبط4488241512119064
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية العروبة للبناتعلميايات صباح نوري حسين4489241512120011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572اعدادية يافا للبناتعلميتقى عمران موسى ظاهر4490241512117057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658اعدادية قتيبة للبنينعلميمرتضى حسن رشيد وناس4491241511003251

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد رحم عوده خفيف4492241511012008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية الصدرين للبنينعلميمصطفى فالح كرمود خلف4493241511005132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640اعدادية السجاد للبنينعلميعلي جليل محمد حمزه4494241511027100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639االعدادية المركزية للبنينعلمييحيى عبد الصاحب كاظم عبد4495241511001393

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية المصطفى للبنينعلميكاظم عادل رضا محمد4496241511017113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية الصدرين للبنينعلميحسين علي صاحب كيطان4497241511005044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية غماس للبنينعلميمحمد مكي مدلول حيدر4498241511016291

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الدغارة للبنينعلميحيدر جمال جواد كاظم4499241511008050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية المصطفى للبنينعلميابراهيم هادي خضير عبد السادة4500241511017005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية قتيبة للبنينعلمياحمد مدحت هاشم صابط4501241511003032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية الصدرين للبنينعلمياحمد عباس عيفان عبد الحسين4502241511005008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الجواهري للبنينعلميعدنان كامل حسن جرو4503241511018043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانويةالمصطفى االهلية للبنينعلميوائل عادل محمد معوض4504241511058011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية الثورة اإلسالمية للبنينعلميمحمد خضير عباس جوده4505241511021037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625االعدادية المركزية للبنينعلميسيف صالح برهان مرزه4506241511001176

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية العارضيات المختلطةعلميمحمد باسم عزيز عبيد4507241511152048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية سكينة للبناتعلمينور عبد الحسن فضل رسول4508241512093105

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية الرواد للبنينعلميامير عبد الواحد صالح وهد4509241511020007

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية الحمزة للبنينعلميضياء جبار عبد راضي4510241511010115

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583االعدادية المركزية للبنينعلميكرار باسم عزيز عبيس4511241511001272

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الشعلة للبنينعلمياحمد صالح كاظم جعفر4512241511012009

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579اعدادية الحمزة للبنينعلميسجاد حسن نجم عبد4513241511010092

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية الدغارة للبنينعلمياثير كامل عبد الحسين فنيخ4514241511008018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية المصطفى للبنينعلميعباس علي موسى عذار4515241511017080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الجمهورية للبنينعلميحسين محمد يونس جرجيس عبد هللا4516241511038007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد فاهم حميد عباس4517241511001167

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية عفك للبنينعلمياحمد علي حسين جياد4518241511011007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الشعلة للبنينعلميحمزه ارحيم عبد الزهره كاظم4519241511012028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية حيدر الكرار للبنينعلميانور فاهم تركي مالك4520241511031003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الشعلة للبنينعلميبهجت هاشم ناصر وحيد4521241511012021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الحمزة للبنينعلميعامر حسين جواد رحيل4522241511010118
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614الخارجيونعلميحسين علي حسين حنين4523241511400003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية السجاد للبنينعلميموسى خليل محسن وناس4524241511027159

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية السنية للبناتعلمينور حازم غني علي4525241512102125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية راهب بني هاشم المختلطةعلميحسين هادي خليف عباس4526241511153013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الدغارة المسائية للبنينعلميقدوري مهدي قدوري محمود4527241511204026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية عفك للبنينعلميسيف غانم حاكم جواد4528241511011063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608االعدادية المركزية للبنينعلميعلي جعفر كامل عواد4529241511001218

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية التراث األهلية للبنينعلميمصطفى ظاهر محسن عبد4530241511043070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية الرسول للبنينعلميعلي جواد جحات مجيد4531241511035033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى526اعدادية الفردوس للبناتعلميرواء علي عبد الحسين هادي4532241512119107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الدغارة للبنينعلميحسين كريم مجهول شهد4533241511008047

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية الكوثر للبناتعلميرؤى رياض هادي حسن4534241512108032

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية الرواد للبنينعلميعبد هللا نجم هداي عبود4535241511020025

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية الرسول للبنينعلميمصطفى عبادي خضر حسن4536241511035059

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية المعارف األهلية للبناتعلمياسالم عبد الكريم شطب حبيب4537241512082005

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الجواهري للبنينعلميعباس عبد الكاظم العيبي جار هللا4538241511018038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608.2ثانوية المتميزينعلميمعتز تركي كاظم عبطان4539241511041051

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية العروبة للبناتعلميهدى علي عبيس علي4540241512120197

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الشعلة للبنينعلميفراس قيس عبد الخضر حتروش4541241511012060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية العفاف للبناتعلميسحر حسام جبار حمد4542241512130034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية التأميم المسائية للبنينعلميابرهيم دايم كرموخ شناوه4543241511203004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعداديه الوهج للبنينعلمياكرم كاظم ذاجر حسين4544241511051008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية الفاضلية المختلطةعلميامير مزهر نيون ميش4545241511151005

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية خديجة للبناتعلميمريم مهدي علي دنان4546241512080158

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الفلق المسائية للبنينعلميمحمد محسن عبد العباس شاطي4547241511210069

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشعلة للبنينعلميمحمد رضا زراك سلطان4548241511012077

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية سيد االنام للبنينعلميعلي عبد الحسن ظنه عوفي4549241511039047

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية سومر للبنينعلميمنتظر سامي موجد مخور4550241511009124

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية التحرير للبناتعلميزهراء مناف محسن مهدي4551241512101033

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الزيتون للبنينعلميسيف عزيز علي حميدي4552241511036078

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الدغارة للبناتعلميزهراء كريم كامل صنف4553241512124062

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية قتيبة للبنينعلميمصطفى حسين عليوي دحام4554241511003264

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء حميد منصور غالي4555241512119119

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية العروبة للبناتعلمياسراء شاكر هادي حمود4556241512120001
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية اسماء للبناتعلميسميه مهدي عبد عباس4557241512104058

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية سومر للبنينعلميمرتضى راسم محمد ناصر4558241511009117

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية سكينة للبناتعلمياصاله حسن عبد االمير ابو شهيله4559241512093006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية غماس للبنينعلميحيدر جاسب جبار لفته4560241511016104

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الفارابي للبنينعلميحسن خليف عباس شياع4561241511042017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد عبد الواحد علي راضي4562241521008054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية فلسطين للبنينادبيحيدر عبد الحمزه جاسم محمد4563241521013018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيحيدر عبد الحسين جساب سدخان4564241521210045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعداديه الوهج للبنينادبيمنتظر جواد جالب عبد4565241521051055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412الخارجياتادبيصفا عبد االمير جاسم كاظم4566241522401026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي عدنان حمزه كريم4567241521018030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيحيدر طالب جاسم محمد4568241521204029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي كاظم جري جالب4569241521017069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي محمد حسن عباس4570241521008042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية القانتات للبناتادبيزهراء عبد االمير سبتي رشيد4571241522083010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيابراهيم سعد عبد الكاظم حمادي4572241521019001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الزيتون للبنينادبيعالء زغير هاشم فياض4573241521036078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الحمزة للبنينادبيمرتضى فاضل حسن طعين4574241521010062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الكندي للبنينادبيعلي عبد الحسين كاظم عطيه4575241521040054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الحوراء للبناتادبياسراء حسن عبد هللا شبر4576241522123001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية غماس المسائية للبنينادبيرياض ميثم دعبول حمود4577241521201031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيمحمد حسين كاظم حسين4578241521200054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الدغارة للبناتادبيساره محمود عبد الكاظم شهد4579241522124028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيحنان صباح خلف عسل4580241522098004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الزيتون للبنينادبيسجاد حسين عبيس فهد4581241521036059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية بلقيس للبناتادبينور عبد العظيم حمزه خير4582241522110030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية فلسطين للبنينادبيرحيم فليح حسن مظلوم4583241521013022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية فلسطين للبنينادبينزار شافع عيفان هريبد4584241521013057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الزيتون للبنينادبيانور عبد الجبار نومي عبود4585241521036020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيسرور قاسم عبد الحسين ناجي4586241522122031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسن تركي مشاي اسيود4587241521019009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي فاضل جواد كاظم4588241521004057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي يعقوب حسين جاسب4589241521018033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد هيثم ايوب سبتي4590241521018042
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الزيتون للبنينادبيعامر عباس عجيل عفس4591241521036072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الكندي للبنينادبيأمين سمير كاظم علي4592241521040005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية نفر للبنينادبيعقيل احمد سعيد حسين4593241521025019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية اليرموك للبنينادبيسيف هادي جعفر ثعبان4594241521023021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي ماجد حميد خيري4595241521010047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية النور للبناتادبيعهود حاكم قزموز جبر4596241522095051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الصالحية للبنينادبيمصطفى صائب مهدي سوادي4597241521022057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية سومر للبنينادبيحسن فالح مطر خضير4598241521009009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الطليعة للبناتادبياسراء حسين علي عريف4599241522118001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية يافا للبناتادبيشيماء شاكر كاظم عطيه4600241522117041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية سكينة للبناتعلميزينب ماجد حميد مهدي4601241512093065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية السرور للبناتعلميعلياء نعيم عواد عبود4602241512085052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الطليعة للبناتادبيوردة محمد حمزه كاطع4603241522118052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحوراء علي حسين جوده4604241522112008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الفارابي للبنينادبيكرار حيدر ميري كريم4605241521042024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية السنية للبناتادبيامال عدنان محمد مذبوب4606241522102005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين علي عبد االمير علي4607241521039011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الزيتون للبنينادبيرسل محمد كاظم هاشم4608241521036049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397الخارجياتادبيريام عماد ياسين علوان4609241522401019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمحمد حسين مدوح رباط4610241521208057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية العراق للبنينادبيحسن راهي جفات جياد4611241521024012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الشافعية للبناتادبيامل كلف عبد رشيد4612241522111005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية السنية المسائية للبنينادبياحمد ماجد مهدي صالح4613241521211003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي حسين عبد عذار4614241521204053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية القانتات للبناتادبيوسن مراد كاظم دليمي4615241522083026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية العفاف للبناتادبيساره كاظم عطيه عظيم4616241522130018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية االنتصار للبناتادبيرجاء عبد الرزاق عبد الكاظم حسين4617241522105013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية عفك للبنينادبيعلي عبد هللا جاسم محمد4618241521011019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية النضال للبنينادبيسجاد رعد عبد مسلم كاظم4619241521014037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء عوده عبيد بناي4620241522118020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية ميسلون للبناتادبياستبرق كريم ناجي متاني4621241522106002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الشعلة للبنينادبيزياد بدر باني سلمان4622241521012021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الدغارة للبنينادبيجاسم حسين رحيم عبود4623241521008014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الرسول للبنينادبياحمد سالم مدلول حمزه4624241521035003
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الدغارة للبناتادبيمريم حسن عبد الزهره لفته4625241522124041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين حاتم جابر كاظم4626241521017030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيانفال عقيل لعيبي طارش4627241522112003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحوراء علي سلمان ظاهر4628241522112009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية خديجة للبناتادبيضحى عبد الحسين عبد االمير عباس4629241522080032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيخديجه حمزه طاري حسين4630241522112011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الهدى للبناتادبيرسل جاسم محمد عبيد4631241522115012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية البشير المسائية للبنينادبياحمد جبار حسن مغراف4632241521207001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الشامية للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم اسماعيل عبد علي4633241521015091

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الديوانية للبناتادبيحنين ماهر علي حسين4634241522103017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية سكينة للبناتادبيفطيم صبار سلمان زغيرون4635241522093029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الدغارة للبنينادبيأمير حسن عايد ابو حميد4636241521008002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الحوراء للبناتادبيمروه جاسم هادي عبيس4637241522123061

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه خالد كامل موجد4638241522124038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الكرامة للبنينادبيحميد حامد جبوري مغيض4639241521004036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعداديه الوهج للبنينادبيعلي جلود عريبي راشد4640241521051032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية دمشق للبناتعلميعال محمود علي حسين4641241512121116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية الرحمة االهلية للبنينعلميمحمد مرتضى كاظم جودي روكان4642241511050016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين نديم عزيز وحيد4643241521012014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667.5ثانوية المتميزاتعلميزهراء ظاهر جبار زياره4644241512084023

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الثقة االهلية للبناتعلمينبأ عبد االمير جابر جياد4645241512081050

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية الديوانية للبناتعلمينور سعد هندل جبر4646241512103082

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية الرباب للبناتعلميزينب نجم عبد مطر4647241512094054

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية سكينة للبناتعلميحوراء عقيل كاظم كاطع4648241512093035

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية سكينة للبناتعلميغفران حسين كامل عبد4649241512093080

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية التآخي للبنينعلميصفاء كريم محمد رداعه4650241511029082

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية عفك للبنينعلمييونس عبد هللا تاجر عزيز4651241511011133

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية التآخي للبنينعلميكرار حيدر محمود حسين4652241511029124

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية العروبة للبناتعلمييمام عباس عبود وناس4653241512120202

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء رياض مزهر سالم4654241512120076

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية المتميزاتعلميطفوف حبيب ظاهر محيسن4655241512084033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية ابي تراب للبنينعلميضياء عباس ياسر عبد الزهره4656241511006057

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية الدغارة للبنينعلميفهد فاروق طالب رسن4657241511008105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653ثانوية التفوق االهلية للبناتعلميثمر الجنه حامد فيصل محمد4658241512092010
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645اعدادية فلسطين للبنينعلميعبد هللا كريم جبر عبد هللا4659241511013078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية النضال للبنينعلميسجاد عبد االمير كاظم حربي4660241511014032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية الشامية للبنينعلميعلي ستار جبار جاسم4661241511015132

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر حميد مهدي راضي4662241511001131

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية الفارابي للبنينعلميسالم جاسم حسين عرجاوي4663241511042037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية الحمزة للبنينعلميضياء جواد كاظم منشد4664241511010116

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية المصطفى للبنينعلميابراهيم ناصر حسين محمد4665241511017004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626اعدادية الحمزة للبنينعلميمحمد حسن عطيه حمزه4666241511010186

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية الفارابي للبنينعلميحسين حازم حسن عبد هللا4667241511042021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية العارضيات المختلطةعلميمحمد حسين مدلول علوص4668241511152050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623اعدادية الخنساء للبناتعلميرانيه ياسر حسن عذافه4669241512114076

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622اعدادية دمشق للبناتعلميزينب علي عزيز مطشر4670241512121087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية دمشق للبناتعلميجيهان كاظم عبد جبار4671241512121026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية زنوبيا للبناتعلميوجدان ناظم عبد الحسين راضي4672241512100064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607اعدادية خديجة للبناتعلميزينب علي حسن بديوي4673241512080090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606اعدادية يافا للبناتعلميايمان خالد عباس محمد4674241512117035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601اعدادية سكينة للبناتعلميزهراء جواد كاظم محسن4675241512093052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية خديجة للبناتعلميكوثر عادل صبيح غافل4676241512080146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595اعدادية سكينة للبناتعلميلمياء جاسم عبد الزهره علي4677241512093085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595اعدادية خديجة للبناتعلميبتول عبد الحسين كشاش عبد هللا4678241512080018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590اعدادية العروبة للبناتعلميسكينه عباس حسين بزن4679241512120105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587ثانوية بلقيس للبناتعلميحنين مجيد عبد الحسين هاتف4680241512110015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية دمشق للبناتعلميحوراء طه عبد الرب جعفر4681241512121030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتعلميحنين حسين شنك عبيده4682241512112007

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654اعدادية قتيبة للبنينعلميطيف ابراهيم عبد الحسين محمد4683241511003133

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579اعدادية الدغارة للبناتعلميحنين كامل عبد الحسين فنيخ4684241512124028

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574اعدادية الطليعة للبناتعلميايات حسين محمد ستار4685241512118013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عقيل جالوي كاظم4686241512114134

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566اعدادية الديوانية للبناتعلميحوراء سعد عاجل حسن4687241512103016

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية الفردوس للبناتعلميانفال حران ياسر عبد هللا4688241512119022

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية اسماء للبناتعلميزهراء ثامر حمود نعمه4689241512104031

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية المصطفى للبنينعلميصفوت علي ناهي حسن4690241511017074

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعداديه الوهج للبنينعلميصفاء حسن جبار غريب4691241511051038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية الحمزة للبنينادبيعبد هللا خشان عبد هللا شداد4692241521010041
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الحمزة للبنينادبيسجاد اكرم رؤوف عبد4693241521010028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الخنساء للبناتادبينور زهير نعمه حريجه4694241522114101

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحيدر راسم عوده جبر4695241521207019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية اصحاب الكساء المختلطةادبياسعد ستار جبر كاظم4696241521156003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الشامية للبنينادبيحسين حامد عبد مراح4697241521015040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الدغارة للبناتادبيهبه رحيم كريم جياد4698241522124053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الفلق المسائية للبنينادبيعالء عباس نعمه مهلهل4699241521210071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبينور حسين سعدون حمد4700241522089007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية حيدر الكرار للبنينادبيعلي عباس عنيد غانم4701241521031017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الزيتون للبنينادبيحيدر قاسم حسون كاظم4702241521036044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الهدى للبناتادبيغدير علي عيسى عبيد4703241522115027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي مجيد علي حسن4704241521010049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيانوار جميل كريم هتيمي4705241522098003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية النور للبناتادبياالء رحيم شمران عبود4706241522095004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية حلب للبناتادبيمريم فاضل محسن عبادي4707241522107026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الدغارة للبنينادبيمرتضى عبد االمير محمد دوحان4708241521008062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية غماس المسائية للبنينادبيزيد علي حسين صريع4709241521201033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين عبد الساده عليوي هنيدي4710241521004028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمه عبد هللا سالم مخيف4711241522110027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية سومر للبنينادبيسجاد فرحان صاحب وناس4712241521009025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية الفاضلية المختلطةادبيامير محسن وناس محمد4713241521151003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية خولة للبناتادبيزهراء صالح هادي صياح4714241522116024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية الفاضلية المختلطةادبيفاطمه رزاق طه لفته4715241522151010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية الدغارة للبنينادبيامير شفيق فاضل محمد4716241521008011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية سكينة للبناتادبياسراء حسن عبد عبود4717241522093002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية الحوراء للبناتادبينور صباح عبد خلف4718241522123066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية الفارابي للبنينادبيوسام نجم عبد حطحوط4719241521042038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية الحمزة للبنينادبيمعتز حميد حسن شداد4720241521010067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية الرسول للبنينادبيامير فرج مجباس صايل4721241521035013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياسعد صباح شريف جبر4722241521203013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية الدغارة للبنينادبيمصطفى ياسين علوان عبد4723241521008066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382ثانوية الرسول للبنينادبيحيدر حسين علوان شفيق4724241521035025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية الرسول للبنينادبيمالك حاكم طوير كرمون4725241521035062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية الدغارة المسائية للبنينادبيحسين هشام زامل مهدي4726241521204027
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيسماء نوري ثاني بندر4727241522122033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيغدير يحيى كاظم رخيص4728241522122037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376اعدادية الزيتون للبنينادبياثير طالب محمد مزهر4729241521036002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد خضير عباس مسرهد4730241521017012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الدغارة للبناتادبيساره حمود كاظم دليمي4731241522124027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية عفك المسائية للبنينادبيجعفر اكرم لعيبي محي4732241521208011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسن عبد الواحد ظاهر طوفان4733241521203025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية عفك للبنينادبيمحمد تقي عدنان صاحب عرب4734241521011029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي محمد دوحان جبر4735241521008043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية البدير المسائية للبنينادبيمرتضى محمد هادي كاظم4736241521209039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعداديه الوهج للبنينادبيعلي طالل رحيم دويج4737241521051035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية البدير المسائية للبنينادبيوسام صالح جاسم محمد4738241521209042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية الديوانية للبناتادبيرفاه صوجر جفرز خلف4739241522103028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية خديجة للبناتادبيحنين حمزه حسين ابو هوله4740241522080011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية سكينة للبناتادبيبتول سالم محمد ياسين4741241522093006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب صالح غالي فرحان4742241522119066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الشعلة للبنينادبيكرار حاكم كشيمر طاهر4743241521012042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الزيتون للبنينادبيباسم كزار حسين شنون4744241521036021
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