
2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب كلية/بغداد جامعة711.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصيهود صباح احمد زهراء1121842109040

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمرعي خزعل عصام بان2101842097011

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف احمد محمد ساره3101842104013

الطب كلية/بغداد جامعة701.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيسراي حميد مجيد مهند4111841151054

الطب كلية/بغداد جامعة699.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن احمد حامد هيام5101842078142

الطب كلية/بغداد جامعة699.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيزيني سلمان كريم فاطمة6211842134059

الطب كلية/بغداد جامعة698.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيثامر علي حسين زهراء7111842076045

الطب كلية/بغداد جامعة697.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشاطي علوان فاضل محمد8251841031703

الطب كلية/بغداد جامعة697.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي خزعل بشير غيث9121841031128

الطب كلية/بغداد جامعة695.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيميد حسن هاشم حسين10141841022017

الطب كلية/بغداد جامعة694.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيبشير طارق سامر نادر11101841028109

الطب كلية/بغداد جامعة694.1المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعزت سامي نبيل ياسر12131841016097

الطب كلية/بغداد جامعة694.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم مهدي صالح ُعال13131842117114

الطب كلية/بغداد جامعة694.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيخضير محمود قيس وضاح14211841011093

الطب كلية/بغداد جامعة693.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطلك عباس صباح نهال15141842094182

الكندي طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنصور علي تركي شيرين16141842067045

الكندي طب كلية/بغداد جامعة692.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي اللطيف عبد رسول غدير17141842094126

الكندي طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيهاشم علي حسن علي18211841059020

الكندي طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيجاسم يعقوب حسن كامل19221841096050

الكندي طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيصالح فهد رياض ريا20211842137032

الكندي طب كلية/بغداد جامعة691.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيغالم جاسم الخالق عبد مريم21151842057046

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيوهيب جمعة باسل اسماء22101842101008

االسنان طب كلية/بغداد جامعة688.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلوان الرزاق عبد سعد الهاشمية23211842143014

االسنان طب كلية/بغداد جامعة686.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمكي سليم جمال قاسم24101841020126

االسنان طب كلية/بغداد جامعة684.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح خليل حيدر ريمان25121842100014

االسنان طب كلية/بغداد جامعة683.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد حكمت علي هديل26131842071128

االسنان طب كلية/بغداد جامعة682.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكمر دويش علي هللا عبد27141841010050

االسنان طب كلية/بغداد جامعة682.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائي محمد فاضل عباس زهراء28121842090016

االسنان طب كلية/بغداد جامعة681.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحزيم فاخر جثير تمارا29141842076019

االسنان طب كلية/بغداد جامعة681.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرحان نايف طالب مرتضى30131841010121

الصيدلة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان مصلح عباس زينب31111842072037

الصيدلة كلية/بغداد جامعة676.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيربيع محسن علي مريم32121842104030

الصيدلة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمخيلف عبود عيدان ايه33151842080021

الصيدلة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد هللا عبد ابراهيم مريم34101842101082

الصيدلة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالعزيز عبد محمد اوس سرى35101842118050

الصيدلة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيمزعل حبيب قاسم مريم36101842111030

الصيدلة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيعلو حسين مهدي فاطمة37211842050016

الصيدلة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي عبد يارولي احمد زينب38151842044070
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الصيدلة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف حاتم صفاء تاره39101842079007

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنين الرحمة ثانويةاالنبارتطبيقياحمد عباس خالد الدين سيف40191851055002

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرختطبيقيكرم هادي محمد نبأ41111852124005

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقياحمد عواد عماد ماهر42211851005058

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقياحمد فرج رشيد الرحمن عبد43191851011024

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد عدنان قصي مينا44131852071045

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيسالم حمادي ابراهيم يوسف45191851011074

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة620.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن المنعم عبد عمار محمد46101851029032

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة611.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان نعيم عادل احمد47101851026014

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيكطان فرج سعيد عباس48261851016021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصافي فرحان غسان هيثم49131851009068

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمانع بناي علي سجاد50141851048022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيالكريم عبد نايف سعد ايناس51111852114008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيعلوان مسير الكريم عبد علي52211851014068

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيفارس مظلوم جليل ايه53131852095002

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة654.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطشر عباس عدنان رسل54121842098030

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناجي شاكر ظافر ضحى55131842087063

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة606.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد شهاب زيد طيبه56101852094018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائياسماعيل عدنان نزار عال57211842143068

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة634.4للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيسيبان جبار ستار علي58131841010078

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف فاضل علي فاطمة59151852047033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود شكر عاصم عبدالرحمن60131841020040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمطلك عبد اركان فهد61311841024131

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتوفيق رفعت احمد فاطمه62131842095020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة606.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد شهاب عامر ميس63121842084037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعاصي حسون علي عقيل64141851028031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة570.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم وحيد حازم احمد65101851018002

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز عبدالقادر احمد محمود66131841001080

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيعلي عباس احمد أمنيه67101842113001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقياحمد خزعل الحسين عبد زينب68121852114019

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمجيد ناجي غازي ضرغام69121851015011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزامل العيبي محمد آيه70131852070001

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي احمد طيبة71131852071034

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة527.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرختطبيقيصايل كريط ابراهيم عذراء72111852100008

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمنصور علوان يونس ياسر73131851006076

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسن محمد عامر هدى74101842086117

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.1للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيزيدان عدنان سنان العدنان مصطفى75131841022128

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيحسن جبار احمد الوارث عبد76211851016011
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المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرختطبيقيجواد هاشم عصام تبارك77111852083003

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلمان حمدان ضياء تبارك78121852096003

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد الحسين عبد المجيد عبد حبيب79121841031043

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيغضا حمود عارف كمال80321851010037

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة684.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيعواد خلف رياض هنده81111852103033

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم فرحان محمد رحمه82141842094048

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفتاح فاضل سمير سجى83131842087046

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة555.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياحمد قاسم صفاء فاطمه84131852108006

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشهاب عبدالقادر مازن محمد85131851001068

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد عالوي رشيد اسراء86101842223005

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة654.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي نوري محمد شهد87101842078081

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيسلمان داود باسم ايه88211842097017

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرؤف عبدالفتاح فارس يسرى89131842117188

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم راضي احمد كاظم90111841016072

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمظهور غايب مروان فاطمه91141842106022

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالمجيد عبد السالم عبد حازم دانيه92151842047038

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد هادي حسن طيبة93111842103037

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان حسين علي بنين94131842086015

العلوم كلية/بغداد جامعة620.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشاكر محمد عدنان ُعال95141842094122

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشريف عبد قيس شهد96141842070065

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد عويد كريم سبأ97101842097028

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتقي هادي تحسين علي98131841022070

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد سالم احمد زهراء99121842095018

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0األهليةاسطنبول العراقية النموذجية األندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين الهادي عبد حسين محمد100131841246005

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين الهادي عبد الحق ضياء طيبه101111842109091

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيشالوخ سلمان عايد بتول102261842251029

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي جياد جاسم رواء103191842188054

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكريم حسون اسعد براء104121842110009

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائينعمه زيدان محمد اية105121842231008

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر صادق رسول فاطمة106121842110062

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود علي خليفة النا107111842084118

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيكرم عباس خضير همس108101842077079

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن هادي سعد بيداء109141842100017

العلوم كلية/بغداد جامعة589.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد مهدي الدين ضياء طيبه110101842120072

العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحاوي مهدي نزار غفران111141842079075

العلوم كلية/بغداد جامعة584.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخماس دلف عاصم الرا112131842070189

العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطراد نحو محمد بنين113131842070038

العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائينور حمزه هاشم احمد114141841022006
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العلوم كلية/بغداد جامعة578.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين سعدي لؤي115101841018017

العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيكاظم لفته غسان كرار116271841015037

العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيدحلوس الزهره عبد خضير ميس117111842079057

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيعباس ليلو يوسف علي118211851065030

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقييعقوب الحج ظاهد تماره119101852099005

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم خليل محمد زينب120131852101019

العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس محمد محمود علي121111851004076

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرختطبيقيرشيد شعالن حامد رسل122111852100003

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات األهلية بغداد ثانويةالثانية الكرختطبيقيجاسم عالء محمد نور123111852107008

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمطلك عواد مهدي مريم124131852104019

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقييحيى ياسين محمد رونق125141852133012

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيعواد الخضر عبد كريم ماريا126231852131025

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد مناحي جمعه رامي127141851203026

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعمر خطاب احمد تبارك128111852075005

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبود مكي هيثم ادريس129111851026017

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمود ضمد سعد صادق محمد130131851012113

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيعباس غازي حسين محمد131211841052055

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين رضا صادق سجاد132141841021054

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود الكريم عبد سعد عائشه133101842089023

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيساجت فاضل مراد زينب134111852084015

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطر موحي نعيم ليديا135151842055087

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي جياد جاسم رانيه136191842188043

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي محمود شاكر ريام137121842114017

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن صباح فاضل شهد138111842076091

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيجدعان خلف احمد شهد139191842163041

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسليم علي حيدر ابتسام140131842119001

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكلص سعدون محسن تغريد141141852076016

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيزغير هللا بيد قاسم طيبه142141852104018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبار خضر ثائر حنين143141852140009

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعزاوي احمد فيصل صبحه144141842102029

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن كردي طالب رتاج145141842110046

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقياحمد هادي كريم هبه146211852171016

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيصكر خلف عماد اسماء147101842113005

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم ابراهيم محمد نور148121842096041

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد حسن ياسين آيه149101852095003

القانون كلية/بغداد جامعة658.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيخضير عالوي حسون فاطمه150111822089038

القانون كلية/بغداد جامعة644.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيسعيد غافل مزهر ورود151111822089061

القانون كلية/بغداد جامعة635.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن صالح الزهرة عبد زهراء152131822123016
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القانون كلية/بغداد جامعة625.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيكرم جبار جاسم منار153131822100046

القانون كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد هللا عبد نجم زينب154141822100054

القانون كلية/بغداد جامعة613.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيهاشم سالم داود فاطمه155111822111042

القانون كلية/بغداد جامعة605.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحيسن كاظم هللا عبد رقيه156111822089017

القانون كلية/بغداد جامعة627.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائياحميد جاسم حامد ايمان157101842077011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة571.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيدهيم حاجم اسماعيل مصطفى158141821210060

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيدحام حامد الكريم عبد بنين159111822076018

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيكريم كامل سامي نورهان160111822060030

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيغانم شاجب حسن محمد161121821032103

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عون غسان ايات162101822114007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيفرج عطوان رافد علي163111821028033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين فارس محمد164111821012050

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة552.0دوزجه-  تركيا االهلية المستنصرية مدرسةاالولى الرصافةاحيائياحمد شرموط طالب الرحمن عبد165131841232002

التمريض كلية/بغداد جامعة647.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجوالن عوده ناصر حسين166141841018038

التمريض كلية/بغداد جامعة643.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيحسين علي مؤيد رغد167211842110028

التمريض كلية/بغداد جامعة639.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف عدنان زهراء168211842090058

التمريض كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن حمادي حمدي آيه169131842112006

التمريض كلية/بغداد جامعة638.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيشالل محمود خالد الهدى نور170211842098097

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان كريم علي االء171141842145007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة566.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيشويل كاظم احمد سما172101842097031

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيمتعب نوري صباح نور173111842112077

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة530.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن عبد مهدي كاظم فاطمه174111842127037

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة528.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين منصور محمود هدى175101842120124

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات األهلية بغداد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علوان مالك رنا176111842107005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة489.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حمد علي عمر177111841004042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد ابراهيم اسماعيل انعام178121842080008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعمة جبار ستار احمد179131841003005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقدوري خضير عبدالقادر ريام180131842084005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم عوده مصطاف نور181111842070107

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حبيب خليل اسماء182121842084003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد جاسم العظيم عبد183141841029034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد هاشم اياد كوثر184131842091106

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد سعدون محسن مصطفى185111841041023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان حمزه اكرم زهراء186101842110028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسين محمد سجى187101842103017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيصادق صاحب امير فاطمة188111842110073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود مكي هللا عبد عذراء189111842129013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن مجيد وليد رحمه190111842074010
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبوري صادق اسامه مريم191141842076076

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصبار جاسب خالد غدير192141842140090

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكريم الصاحب عبد غالب الصاحب عبد193121741002020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة431.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفلك بعرور رحيم الزهراء فاطمه194151842045046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة425.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي شبيب حيدر آيه195141842086006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة419.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيجمعه جمعه مهند ديانا196101742077019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة415.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائينعمه زيدان محمد هند197121742094197

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة414.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد حميد نوفل حنين198111842067029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة411.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد صفر حميد زهراء199151742045028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة403.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعكار اسماعيل حقي فاطمه200121842107166

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة403.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسين محمد حيدر201111841209023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحيسن علي حيدر ضحى202121842123009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفلك بعرور رحيم الحوراء زينب203151842045027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن راضي حسن بسام204141851021018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم علي نوري ضحى205121852082013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن رحيم مؤيد اوس206141851018022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم شهيد عمر زهراء207111852112014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد ماجد علي شيماء208111852065033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد حسن ثامر احمد209111851026009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلوان نايف حارث نايف210111751019063

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيفرحان احمد الكريم عبد لمى211111852072042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم رحمن عدنان الحسين212141851021011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقياسماعيل هللا عبد الدين جمال فاطمة213121852096011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة431.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيخليل حسن فالح علي214211751030015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة430.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم حاتم احمد نبأ215131852071046

اللغات كلية/بغداد جامعة550.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن مجيد حقي حسن216131821001026

اللغات كلية/بغداد جامعة542.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود ياس طه نبأ217131822071120

اللغات كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيصادق سالم ليث تبارك218141822107010

اللغات كلية/بغداد جامعة525.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد طه فراس بنين219111822060004

اللغات كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعبد حمد رزاق ايه220111822112016

اللغات كلية/بغداد جامعة517.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبياالمير عبد صادق فراس سرمد221131821030032

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن خلف الرزاق عبد رقيه222121822111003

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد مهدي علي احمد223151821008009

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد رشيد كريم هللا عبد224151821008073

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيخلف جمعة خميس حسين225101821060044

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم محمد حازم الرحمن عبد226131821029036

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيناصر حسين خليل ابراهيم227121821008001

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد احمد معروف دينا228131822071036
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اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيبدر قمري عالء طيبه229121822090035

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين مظفر محمد مالك230131822102026

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيرضا عبدالرسول رياض رقيه231141822070032

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحسون معيوف غانم تبارك232111822112032

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيجديع ابراهيم خميس محمد233191821071055

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيجميل فاروق جميل دعاء234131822099019

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيباكي هللا عبد علي عباس235151821013043

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد احمد شهاب ايمن236141821061020

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيخلف ابراهيم فؤاد هدى237261822083068

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيخميس عليوي كريم شيماء238111822070045

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم محمود سالم سها239141822092025

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيزغير شافي كاظم زهراء240111822076057

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف مجيد طارق حسين241131821042017

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيفياض حسين صالح بشائر242141822067020

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم محمد الرسول عبد ايه243121822102007

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيحسن رشيد محمد غيث244111821150076

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد يونس رعد نور245101822099036

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةادبيعبد االله عبد الرحمن عبد العزيز عبد246321821048006

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيدهله محمد محمود ماهر247101821027090

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيعلوان جاسم هويدي تبارك248231822140004

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيوحيد ناجي سعدون ديار249131822112015

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيصبار جاسب خالد بنين250141822140007

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس الكريم عبد علي اسيل251141822076001

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلك مهدي عماد مصطفى252151821015111

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيشوكت ابراهيم عادل هنادي253101822118084

اللغات كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلوان كامل منصور براق254211842143019

اللغات كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرج حسين عصام رغد255121842102031

اللغات كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر حمود خلف رضا256131841031025

اللغات كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد سليم رائد تبارك257141852086003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد طالب زهراء258111822065032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيكتيب علي جبار شيماء259111822076079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة559.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي نور عبد االمير عبد شهد260141822140041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيمثكال جبار فرج علي261111821051022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان سكوند علوان حسن262151821008029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيبدن جاسم الخالق عبد حوراء263111822104016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيحسين حميد علي كوثر264111822100023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد عبد مالك براء265131822101013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيويس ردام محمد انوار266141822075023
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيسعيد علي حيدر يسر267101822093010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي تركي محمد اسراء268131822079003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيكاطع حسن عبدالكريم سجاد269121821044033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبييوسف يعكوب يوسف محمد270111821181108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة536.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعيد عطية شناوة محمد271151821008120

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد جمعه الزهرة عبد محمد272141821031076

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيعايد صالح عايد مريم273101822076036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن يحيى احمد دعاء274141822127023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة532.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيعباس راضي راغب هللا عبد275211821018019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسون علوان عماد سجى276151822047071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيتوفيق حمودي احمد طيبه277131822077047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيعبطان منزل محمد غفران278121822104026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحسين صالح شعالن محمد279211821038146

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود نجم ثامر صالح280131821042040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيسلطان عيسى علي زينب281141822116008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالواحد عبد سعدي احمد أيه282121842089002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصلح صداع سعدون ايه283101842077008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة532.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد كاظم محمد هدى284111842070113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن فيصل جاسم مؤمل285141841026053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمود عبد خضير نجم عبير286101842105032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد حسين عالء فاطمه287111842072069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيغضا حمود اسماعيل حمودي288191841052018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس علي حسن منى289141842067062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد خليل عصام هاجر290121842107227

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيالسادة عبد ذياب علي نور291111842110103

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعليوي خزعل علي صاحب292111841023019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهامل محمد قاسم البتول نور293151842040116

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حميد الستار عبد بنين294121842231016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسكران احمد عطيه رسل295111842074012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس فاضل علي حسن296141851178005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيغانم جبار منتصر مؤمل297111851006129

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمود ابراهيم خليل تبارك298111852076009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطتطبيقينذير علي مطر حسين299261851050010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقياسماعيل خضير علي حسن300121851013009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشام شياع محمد مصطفى301111851002044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيرسول هللا عبد اسماعيل صكبان302211841033033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائينبهان محمد حسين مهند303221841023104

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنين االيمان اعداديةاالنباراحيائيعلي طهمان جاسم يزن304191841063019
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيفياض فاضل عجيل احمد305101841011012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف حمزه عاصي كوثر306111842218049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيشالل العزيز عبد علي ايات307281842070005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرحان جودة سامي نبأ308151842053091

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي حميد فالح علي309141841047087

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءاحيائيعباس جابر باسم بنين310271842086003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيخميس الحميد عبد احمد مالك311211842139131

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم جالل فاطمة312101842115140

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائينزاري عرابي ضاري عالء313211841034034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه عدنان حامد اسماء314101842118007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد علي محمد علي زهراء315121842109052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد كريم سعد عامر316131841010058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحسين خضير الواحد عبد ريام317231842125027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالصاحب عبد فاخر محمد حسين318151841020014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيلطيف ستار محمد صفا319211842165045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد ناجي ماجد أزهار320101842110001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمادي اللطيف عبد الوهاب عبد حذيفة321121841022028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائياسماعيل شويع علي زهراء322111842121025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيتمر حيدر امير نبأ323211842137084

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيمهدي صالح حسان فاضل324211851026020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيبكر خليل هادي علياء325111852070024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيدعيبل اسماعيل عماد ايمن326111851025004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيداود علي احمد رغد327101852094007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحسون كريدي فرحان امير328251851122021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد كاظم عالوي سلطان329101851009008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة499.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيمروح فزع علي حسين330271851032016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن هللا عبد نجم هاجر331121852114035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيكريم سلمان يحيى علي332111851026079

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة619.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيشمال صالح راضي زياد333261821026025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته علي سعد زهراء334141822093038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيجواد محمد طالب صفا335121822174005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيصالح حمود السالم عبد حمود336101821040009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع ماضي موسى مجيد337141821049071

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم مخيف هللا عطا ابراهيم338111821166001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطشر الصاحب عبد حميد زهراء339151822055029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالحر شهيد حيدر مرتضى340121821034157

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبياشناوه عبيد رحيم زهراء341141822134025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبينهير حرفش كاظم زهراء342151822050042
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيسرحان عالوي محسن محمود343121821036023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب كاظم جواد خديجه344141822108024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيكامل رزاق ليث علي345141821012061

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد كريم مازن سمر346141822081033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيعبد حاتم بالل عمر347101821032026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود عطية احمد صباح348111821054025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيدريعي جابر ستار نور349131822071131

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيشمسي مهدي حيدر فاطمة350141822142016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد نجم نصير فاطمة351141822076082

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد ابراهيم اسماعيل ايمن352101821040003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيهللا خير علي فؤاد زهراء353111822071056

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف سالم ضحى354141822109045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان عابر ستار نبأ355141822093078

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيسطاي اللطيف عبد فالح اميمه356111822081005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر جاسم علي فاطمه357151822040098

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمجيد عبد ماجد ايه358141842133003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن زيد عبد صادق عذراء359121842104021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحسن عبد هادي فاطمه360101852221041

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيعبيد سلمان داود زينب361231822094009

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين احمد ساره362111822086022

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشبوط فاخر خالد سفانه363151822040076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة639.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي شالكه مالك سالي364141822065041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد هادي كنعان منار365111822127042

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيخماس فاضل حسن زينب366111822075027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيفيصل الحمزه عبد عماد عائشه367111822079039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيمرزوق عبد االئمه عبد ايمان368111822220013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم رشك كريم زهراء369111822076058

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيجذاح جبار مجيد حوراء370141822069017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان محمد كريم ابتسام371111822075002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجبار شبير عوده ميالد372141822083025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان خليفه صباح بلسم373151822054020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر هللا عبد حسين ختام374141822069019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعويد علي حسين مريم375111822065070

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيذياب حمد الكريم عبد اسماء376101822110004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيمحمد جميل سعدون جميلة377211822099015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيصخي مزاحم احمد ايه378111822084017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي فاهم نضال فاطمة379111822109086

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان علوان صبيح سفانه380111822095071
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيأحمد يوسف شاكر زينه381111822136054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمعرب جبار نزار طيبه382141822124047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيجعفر موسى محمد مريم383111822100027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيذعار سرحان محمود جنات384211822147012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي كريز محمد اسماء385111822093004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة487.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر ماهر الواحد عبد زهراء386151822042031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيهللا عبد مهدي كامل فرح387111842085059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس هادي اسعد جنات388111842108010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد خليف جبار مريم389141842108078

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمود شاكر نبأ390131842101050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعطيه خلف حسن بتول391141852140004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0الخارجياتالثانية الرصافةتطبيقيراشد سلمان نعمه عذراء392141852401012

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبيد حسين زينه393111822084047

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحسن علي الدين عماد زهراء394111822112059

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد مجيد قصي سالي395101822094016

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحمدي اخليف زيدان فاطمه396131822118128

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيفليح خلف رعد رنين397141822098019

اآلداب كلية/بغداد جامعة529.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد فرج قيس براق398111822071022

اآلداب كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيمشعان حسن فالح مريم399111822088026

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيعمران شعالن حيدر سجاد400111821002025

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيكزار قاسم جمعه رضا401121821019004

اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد اسماعيل ثامر نورس402111821015149

اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور حنا وليد حنا403141821026037

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيظالل عزيز سالم مهيمن404141821030086

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم عيسى طالب فاطمه405111822136077

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيداود ناجي مبدر ايات406101822108007

اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيسليم حمدي سعد مها407111822070072

اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر فهد علم بهاء408121821034028

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيعطيه محمد فرحان مروان409101821200075

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةادبيالجبار عبد الستار عبد مازن همام410131821259046

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيالحسن عبد صاحب الساده عبد مريم411121822098075

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبياحمد عناد عدنان مرتضى412211821039039

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبينجم محمد حمزه هبه413101822090048

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيخميس حسن صالح رشا414101822109035

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسن جابر هاشم علي415101821015046

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم محمد علي فاطمه416141822070080

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس محمود عمر هوازن417131822095042

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيسعيد عوده حسن غفران418111822068034
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اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف صالح حسين نورة419151822048118

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيهليل ونيس حسين زهراء420151822048042

اآلداب كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداوود بريس سعود أيه421131842098016

اآلداب كلية/بغداد جامعة520.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيظاهر ابراهيم نبيل آيه422111842067004

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشفيق جعفر صادق جعفر423131851023008

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيسمير كفيل جعفر أنوار424141822065001

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبياحمد خلف رياض ريم425101822099022

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيسن حسن الهادي عبد امير426151821020013

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنبارادبيهللا عبد مهدي كامل حسين427191821347032

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيعلي سلمان عصام هاجر428101822106025

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم فاضل عالء مينه429111822068042

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيحمودي مهدي خالد ادريس430121821036003

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيموسى حمزة خالد رهف431111822128011

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان حسن صادق حسين432101821005012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي االمير عبد ساهر علي433101821017056

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان فياض راشد محمد434141821015087

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيدرمان عرمش محمد رسول435141821003055

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيدهش كاظم طه نرجس436121822112108

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيمناحي خوام قيس حسين437111821059019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد علي غازي الوهاب عبد438141821015055

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيصبري خزعل حامد الحسين عبد439211821026018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيعباس عبد سلمان كريم440211821060015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد حسين عدنان عذراء441141822223033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيسريبت حسن علي حسن442141821015020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم عاشور حمزه وسام443111821164012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيالهادي عبد مهدي حسن بشرى444131822118027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيشحاذه كاظم صادق رحمه445111822068017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبياحمد عداي حمود قتيبة446111821150079

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح حمد شهاب فاطمه447141822069050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيزبير صبار زبير زكيه448101822079009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيجبار نجم يوسف محمود449111821031028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيحافظ جبر عامر ضحى450141822073061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيشاطي خزعل احمد مريم451101822107034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحسين منصور احمد سارة452101822110049

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عبد علي عمر453141821015079

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيزوير بجاي صبار سفانة454151822080032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيفرج مزيد هللا عبد فاطمه455111822076097

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم ياسر طالب محمد456151821020091
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة432.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن محمد مكي غفران457131822096023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة431.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيزبار عبود ثامر نور458141822100094

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة431.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبينوام عبد محمد فاطمه459141822100078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن نعمه عباس زمن460141842108030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيخشان صميت عماد اية461101842123002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبيد عثمان عادل بالل462111851021024

األعالم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسون كاظم مهدي مالك463231822117094

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيعواد حميد فوزي عباس464151821006051

األعالم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيفيصل سلمان محمد نور465131822086073

األعالم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبياحمد جاسم علي احمد466111821051003

األعالم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيغالي جاسم احمد مرتضى467121821018053

األعالم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح اللطيف عبد رعد وسناء468131822075035

األعالم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيماضي ناظم سعد زينب469211822145039

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي سلمان حسين زهراء470121842107088

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة444.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيشنيت صغير محمد رانيا471141822093028

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيبريسم صدام فريد زينب472151822045069

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيذرب عبيد فواز ختام473111822157006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين االهلية المنصور جعفر ابو ثانويةاالولى الكرخادبيبنداوي جاسب صاحب سجاد474101821047007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيسالم داود علي آيه475121822125003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم كامل جمعة احمد476101821035003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين طه احمد هاجر477131822070080

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيامين جليل اكرم علي478211821026023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين جاسم ياسين شهد479121842107143

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائييحيى ثامر مازن دانيه480131842073024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيغركان هاشم هاني عامر481261841012056

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيعاصي االمير عبد علي زينب482231852111018

الطب كلية/المستنصرية الجامعة691.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيهللا خير حافظ حسن رواء483221842168006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة691.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد سلمان داود حوراء484131842100017

الطب كلية/المستنصرية الجامعة689.3للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمغير محمد قاسم االمين محمد485211841020060

الطب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد محمد اوس زينب486211842139064

الطب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائييونس حسين محمد مصطفى محمد487251841012114

الطب كلية/المستنصرية الجامعة688.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم عباس جاسم مينا488141842094175

الطب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعبد جميل طالب رغداء489121842020015

الطب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيضيدان حسن شاكر بالل490191841040018

الطب كلية/المستنصرية الجامعة687.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخماس كامل مكي زينه491131842101027

الطب كلية/المستنصرية الجامعة686.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حمد حميد الرحمن عبد492181841044020

الطب كلية/المستنصرية الجامعة686.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيهللا جار هللا عبد علي عمر493211841052048

الطب كلية/المستنصرية الجامعة686.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد فارس فريد معاذ494101841013153
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة686.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيلطيف طلب محمود مريم495111842073075

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة680.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرحيم نافع غالب اسماء496141842149002

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة679.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد صالح محمد حذيفة497131841018011

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة678.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي نوري فريق احمد498141841019009

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة675.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيشكري الرحيم عبد محمد مريم499111842105079

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة675.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجميل علي حسن نجاة500141842145138

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة673.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعطيه علوان حسين غدير501271842160163

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة665.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيجاسم الكريم عبد محمد صفا502211842119019

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة664.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه لفته كريم فاطمه503111842100019

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح حمادي جاسم رسل504141842067015

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة662.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان داود سلمان صباح505131842091095

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة662.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيمحمد سلمان محمود هدى506211842103056

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة661.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيسلمان حسن احمد الحسن ابو507231841020009

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة659.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحسن عامر مصطفى ريام508101842078045

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحافظ حسين وضاء عبدالرحمن509131841005026

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيجواد صالح هادي فاطمة510111842066046

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة634.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشلش محمد عزيز الهدى نور511141852079044

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيمصطفى ابراهيم جليل صفا512211852160024

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم مهدي محمد ابرار العزيز عبد513111851032027

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينوري صبحي سالم مصطفى514131851006067

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة580.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسون هللا عطا عداي الحسن نور515101851155028

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان محمد قاسم ياسين516221851039074

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالفي دهش اسماعيل محمد517121851205031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس حسين محمد طف518141852125016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيشهاب خلف خضر اندلس519111852086003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيراضي جمعة عالء هللا عبد520121851043017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيالكريم عبد محمود وليد عامر521111851018031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيوناس عبد محمود منتظر522141851048053

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصبري طارق زياد االء523131852094003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخضير المنعم عبد هشام الرضا علي524141851005033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيمطرود مطير ثامر حسين525221851079006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.9للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين ناصر حسين راميه526121842109031

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.2للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنير علي السالم عبد هبه527101842115196

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود عباس خالد هدى528141842094196

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيطيب برهان وسام ايالف529201842101006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.1للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسون طارق مصطفى530251841031811

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا نجم فراس مها531131852117074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيياسين محمد محمود سجاد532111851021043
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة634.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيرمضان مجيد طارق بسمل533101842139003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعريمش هادي سالم زهراء534121842098037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمخرمش حسين علي حسين535141841019024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود الصاحب عبد وائل مرتضى536111841017036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيحسن اسد حسن احمد537211841011004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعمار علي عبد محمد حيدر538141841064009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيخضير ذياب حيدر سارة539191842246050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمصطفى رزوقي احمد ابراهيم540131851029001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيغانم كاظم جواد علي541161851085084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرحمان غايب عالء حسين542141851012009

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخضير توفيق رشيد رقيه543141852068012

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيموازي فاضل احمد مصطفى544141851019072

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيثميل صبار سرحان وسام545121851020044

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيعلي جعفر محمد صادق محمد زينب546141852077022

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعنبر فنجان قاسم ورود547131842117186

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس غفوري سامي هدى548101842115200

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقاسم حسين احمد دعاء549151842080033

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي احمد عالء طيبه550181842176084

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيمدلول الكريم عبد وليد رانيا551111852110022

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقينعمان ثابت حسام تبارك552101852090006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس هاشم ساطع طه553131851034021

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشمران عبداللطيف منصور هدى554131852118085

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد وحيد حازم آصاله555141852067001

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصالح جبار عبدالقادر رويده556131852099009

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن سلمان برق غسق557101852120044

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمجيد سليم فاضل علي558121851015018

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشافي مناتي الحسين عبد حواء559141852106006

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينعمة حسين صالح آية560131852098001

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيصايل يوسف محمد ضحى561111852075027

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجسام حسين محمد ارشد562141851012005

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيثاني عباس اياد هبه563111852114038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حميد فرحان رغد564131842111030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم سليم رائد عباس565141841016054

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد رؤوف منير زهراء566141842094074

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد لؤي منار567101842100093

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعذاري حمود ذياب اخالص568151842050007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح علي مبدر رسل569141842079032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائياحميد جاسم حامد زهراء570101842077035
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد الخالق عبد باسم عباس571121841025044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمعارج ياسين الحسين عبد نرجس572151842049038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صبار يونس اسماء573131842070009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد عمر طيبه574101842137058

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار عبدالستار محمد ديمه575131842100021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد خضير خالد هاجر576111842068092

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيخلف جعفر هادي دعاء577251842085015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيابراهيم الخالق عبد يونس رسل578211842291047

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد شاكر حسين رفل579101842098007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم جاسم عدنان نور580141842122014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد نايف يوسف هيام581151842050093

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسليم حسن ماهر مهيمن582121851010023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة512.0المختلطة السالم رواد ثانويةديالىتطبيقيعزيز توفيق صباح أكرم583211851266001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفياض حسين سلمان سناء584131852101023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسن عباس ليث585141851004024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد محمد جاسم نورهان586111852070037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمطر زاير سليم محمدالباقر587131851012123

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياحمد خزعل فيصل ضحى588131852102009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيشويل كاظم احمد محمد589101851016042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرحان رجه عصام براء590111842104007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس عبد علي زينه591141842067025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم ياسين عبدالحسن ايالف592131842119003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد موسى عبدالكريم فاطمه593131842087077

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيهالل مسلم خالد وليد594101851155029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيدخيل عبدالرضا مخلص عباس595271851034030

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبياللطيف عبد عدنان محمود رسل596131822102009

القانون كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعلي ابراهيم سالم بدور597101822113007

القانون كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيالرسن رحمه جعفر أيه598131822107008

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيراضي محمد الكريم عبد نوال599111822061048

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن عليوي عادل حنين600111822072024

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيالقادر عبد امين محمد اراس فيان601141822079092

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيشاكر ناجي محمد ميس602131822073130

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين حشار قاسم ميادة603141822068052

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسن محمد ميس604131822092057

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان حسين حسن هند605131822110030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبينديم محمود وائل الدين عالء عمر606111821021114

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيخضير محمد جاسم مصطفى607101821018029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيغزال محمد سعد عباس608111821051014
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيصالح دواح احمد جنان609111822070020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحيبس عبود محمد الهدى نور610121822125099

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعوفي علي حمود علي611111821052069

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجبار شبير عوده ميعاد612141822083024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبياحمد عبد وسام علي613141821018061

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبييوسف محمود سالم عمار614121821003074

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة540.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجمعه فخري مؤيد مصطفى615141841007084

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفيصل احمد سعد زينب616141842067023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرضيو دريول سعد زهراء617151842080049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عبدالكريم عزيز صبري618131841034025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيابراهيم ذياب حميد شمس619211842153026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجميل علي جواد مهى620141842073088

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجياد حسين عامر بشرى621111842080018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي هللا عبد الدين نجم ايمن622101841029007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشهاب عدنان محمد عبدالرحمن623131851001035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل صفاء عمار624121851205024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعواد زيدان حامد حماد625191851066016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة622.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيابراهيم حسن فالح يونس626181821315020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم هللا نصر محسن المحسن عبد627131821026045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيامين حسين علي هبه628121822112115

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيحاجم ظاهر فالح نور629141822133064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيماضي كاظم حيدر بتول630101822096012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيصكر خليل يونس مريم631121822103046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسون مطلب محمود طاهر632141821012041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيعلي خليل حسين زبير633101821041021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيجدوع خضير رياض االكبر علي634111821207043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف راعي عباس زهراء635151822047048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمظلوم دحام مشتاق عباس636121821003047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين مهدي صالح علي637131821025027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي شلوا عدنان نبأ638131822077065

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد حاتم صادق مخلد639151821007187

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم احمد جواد عباس640131821019024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيعليوي خلف حسن مصطفى641211821051031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد جمعه الزهرة عبد مصطفى642141821031084

التربية كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرضا عبدالرسول جميل فاطمه643131842070174

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمسلم زغير قاسم مهند644141841011137

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيحكمان محمد جاسم محمد645211841034054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيخضير محسن ذياب عمر646231841011067
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفالح الكاظم عبد حردان رسل647151842053026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس هادي حيدر ساره648151842051066

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيخضر رشيد عادل جمال649231841031027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيناصر شباط جليل دموع650241842117031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجالي عبدهللا نجم حوراء651131842091046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر طالب رضا652221851013042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم خالد حسين653231851001014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيتايه علي حسين علي654241851017059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيعداي عواد عباس الكريم عبد655101851208017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن جاسم جبار مقتدى656151821006102

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد فاضل علي شمس657131822070041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف الرحمن عبد اكرام ليث658131821003049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد عباس قاسم علي659121821036016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيرعيد االمير عبد علي فاطمه660101822117036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعويز االمير عبد نصير وجدان661121822105168

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيقهرمان رشيد الوحيد عبد الهدى نور662131822070075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيالمجيد عبد سعدون خلدون ابن الدين عالء663101821015036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي عباس عادل أصاله664101822114001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيمشجل جبار عبد غدير665101822103025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد شهيد محمد وجدان666111822164017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيلفته لعيبي مرتضى غسق667131822097040

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيعالوي محمود شاكر ميس668111822101050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعبد كاظم محمد الفقار ذو669101821017026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحمد عبد غازي نبأ670111822152007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي هللا عبد ضياء مريم671131822084030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيزنيد عزيز كاظم علي672151821009116

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد عزيز عامر علي673141841042023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيوادي حامد مصطفى الباسط عبد674111851016040

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين دمشق ثانويةديالىادبيمحمد غازي محمد مصطفى675211821048017

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد علي عبد حيدر صفا676131822097036

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيبنيان رحيم طالب الهدى نور677111822089053

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد نعيم اسعد غسق678131822073098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود محمود احمد رويده679141822134022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي احمد اروى680131822101002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن محمد قاسم رانيا681151822042022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيعباس عبد اسماعيل الرحمن عبد682101821040017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعالوي جبار ستار علي683151821002059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيحسن جميل خالد حسام684111821204045
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم حسين جالل مهدي685141821049094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي صالح حيدر تبارك686111822105014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد نشاة محمد حميد687131821017041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس زغير جمهور ايات688151822040010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيهاشم مجيد مؤيد صادق689121821018026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمسلم فرحان حميد زينب690141822136044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيعباس عبد اسماعيل نور691101822129020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيحسين داود غسان سبأ692111822127029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد عبد يوسف رفيده693101822101021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيخليل محمود احمد نمير694111821047019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيحدوان سلمان عبود عباس695141821400065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيصباح محمد جاسم ميثاق696111821054050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينعمة حسين علي حسين697141821003037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمجدي حمودي الحسين عبد هديل698141822136085

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان عباس سامي علي699121821175017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيشهاب خلف خضر يزن ذي700111821022023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد عادل احمد االء701131822074007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيمزعل محسن احمد ايه702231822128006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيعباس احمد مبارك ماضي703211821231003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيعباس جبار غازي محمد704211821248041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيكيطان ابراهيم الرحمن عبد نبأ705211822094046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيحسين منصور يحيى منصور706111821033111

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيغالي عداي عباس امير707151821003013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم حسين حكيم صادق محمد708151821008121

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود عبد جبار حنين709121822127031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الواقدي ثانويةاالنبارادبيشريمط مجبل طه علي710191821086044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد االمير عبد مجيد زينه711121822118023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيغانم كريم قاسم علي محمد712111821007073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0المختلطة الشموخ ثانويةاالولى الكرخادبيحسن مصحب رياض زياد713101821159007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسرحان جبار جليل طه714141821003069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيرضيان عبود علي أحمد715231821034006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة457.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيجواد محمد جاسم هاجر716121822174009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود نجم زاهد أمنه717141822067005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاتي هدام جاسم سجاد718151821007070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود الحسن عبد حمزة امير719141741003009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين ابراهيم حامد هديل720141842114030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير درب جودة أسيل721111842082001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعواد الحسن عبد فوزي رغد722141842086066
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحيميد احمد ذياب احمد723101841032001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد مجيد عبدالرزاق مريم724131842110013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد خميس هادي االء725111842084013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيذياب كمال مصطفى محمد اساور726101842137004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيداود خضير كامل منال727111842085068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن عبدالحسين عبدالرضا يس728131841026038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيمجمان جاسم محمد علي729111841008028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيرداد عايد عباس سجى730261842251014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم سليمان ستار ساره731101852091014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن جاسم عادل عبدهللا732131851015028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيامير سيد علي عبد زهراء733111852109022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحسن عبد هادي احداق734101852155001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداود حميد خالد سجى735141852140037

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر عودة جاسم حسن736151821008028

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة453.0الخارجياتديالىادبيامين جليل اكرم ساره737211822401022

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيعبد احمد شهاب علي738101821035025

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيحميد رشيد مدحت حنين739131822100012

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيكزار ابراهيم عادل زهراء740111822102021

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيحسين احمد رضا زيد741211841022016

الطب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعاصي السيد عبد حبيب زينب742161842228052

الطب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيكاظم سالم ظافر زينب743161842202069

الطب كلية/البصرة جامعة675.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد حسين هادي حسن744151841007030

الطب كلية/البصرة جامعة668.1للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبدهللا مهدي جمال تبارك745191842153019

الطب كلية/البصرة جامعة666.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجهاد جبر شمخي رحاب746241842102044

الطب كلية/البصرة جامعة665.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيموسى خلف معد مصطفى747211841005123

الطب كلية/البصرة جامعة664.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائينعمه ابراهيم ليث هدير748231842110043

الطب كلية/البصرة جامعة664.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفزيع رسن سلمان عباس749141841028048

الطب كلية/البصرة جامعة664.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي جابر محمد منتظر750251841031867

الطب كلية/البصرة جامعة664.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسن شياع محمد الهدى نور751221842178104

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة663.4للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمهوس الساده عبد حنون مرتضى752221841080041

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة663.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة عوده االمير عبد هبه753241842111101

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة662.3الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشهاب أحمد شهاب انفال754101842100014

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة662.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحسين علي سالم مي755211842099067

االسنان طب كلية/البصرة جامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمراد يوسف محمود فاطمه756161842165370

االسنان طب كلية/البصرة جامعة657.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجميل مهلهل محمد اسراء757161842184009

االسنان طب كلية/البصرة جامعة652.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيالعزيز عبد تركي نوري زينب758191842166033

االسنان طب كلية/البصرة جامعة651.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيزغير غالي سعد يسرى759161842152233

الصيدلة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيصبر سالم احمد زينب760161842187015
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيمنصور الجليل عبد عادل سجى761161842237016

الصيدلة كلية/البصرة جامعة649.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل طه اسماعيل مريم762181842271044

الصيدلة كلية/البصرة جامعة648.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن جاسم طالب عمر763101841026182

الصيدلة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجياد مسعف يحيى علي764121841032062

الصيدلة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيكاظم محمد جاسم محمد765321841060042

الصيدلة كلية/البصرة جامعة646.6للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعمر عاصي عرفان نور766201842180087

الصيدلة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيخلف محمد أنور الفقار ذو767211841003046

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة616.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيياسين شنان اسماعيل ياسين768221851051068

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة609.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجحيف ناصر سعد ساره769161852165041

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة595.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيجلود الكاظم عبد جواد محمد770221851036072

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد سالم الحر عبد فاطمة771161852207039

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة591.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيبطاح طماش جابر سالم772161851034053

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة588.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحطاب خزعل نجم ناظم773161851038112

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة570.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعباس لفته حسام مهند774161851033131

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة617.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائييوسف هللا عبد المنعم عبد هللا عبد775161841085017

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيالعزيز عبد سعود صقر فوزية776161842380054

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة591.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيصالح امين سمير منتظر777281851014024

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيهالل هاشم عباس هللا عبد778121851007049

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى عدنان هللا عبد عدنان779161851085080

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيموزان فرج عبود مريم780281852058024

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيجاسم حمودي رائد نور781281842050058

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيعيسى الكريم عبد عدي سرى782161842166009

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيابراهيم خليل جاسم زينب783211842159012

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيداغر حامد حسين زهراء784161842223010

العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةاحيائيجاسم محمد جاسم علي785161841127009

العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيعلي السيد عبد طارق زيد786161841073002

العلوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحمود عبد هادي كاظم787291841005087

العلوم كلية/البصرة جامعة512.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيذرب كاظم عدنان مسلم788221841272015

العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسن خلف علي خلود789161842184059

العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد يريو ثامر عائشة790161842204025

العلوم كلية/البصرة جامعة483.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم رعد حوراء791221842204046

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين الدير ثانويةالبصرةتطبيقيحمود حميد حسن حسين792161851025008

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد اباء793161852184002

العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقياحمد عبود فاضل حيدر794161851062017

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيالعباس عبد غضبان كريم علي795161851363129

العلوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيعباس خضير جابر حيدر796161851062014

العلوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيصنهير حسون حاتم هللا عبد797161751027021

العلوم كلية/البصرة جامعة483.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيبطاح طماش جابر حكيم798161851355080
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العلوم كلية/البصرة جامعة479.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيمزعل علي حسين علي799281851022046

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة483.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيظاهر بريسم عذيب جعفر800221841249001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة471.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيشاهر شلوحي غالي ايمان801221842255003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة457.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيفارس محيسن عطيه محمد802221841372017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة482.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيفالح محمد قصي نوال803161842208060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة477.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعواد بيدي سمير كوثر804241842117100

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيجياد صبار ثامر باقر محمد805161851363158

القانون كلية/البصرة جامعة571.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيراضي عباس حمزة عذاري806161822168023

القانون كلية/البصرة جامعة539.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيالرزاق عبد فليح عالء خالده807161822230016

القانون كلية/البصرة جامعة535.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيعلي عبد هاشم علي باقر808161821033007

القانون كلية/البصرة جامعة533.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيرعيد الزهره عبد ناجي بنين809161822237008

التمريض كلية/البصرة جامعة612.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيعباس فاضل حسن زينب810211842098049

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة556.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد تركي نايف كريمه811101842101079

الزراعة كلية/البصرة جامعة408.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيخميس مطر الهادي عبد الرحمن عبد812161851007058

الزراعة كلية/البصرة جامعة402.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيجوير زناد علي أحمد813161751371024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيادبيعبد عدنان حمزة اكرم814221821310002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيرجب اسماعيل حقي اسماعيل815161821044006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة431.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيداود كاظم داود كاظم816161821044034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة429.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر نعيم حيدر مرتضى817141821028112

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة427.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيزغير الرضا عبد محمد ايه818161822171016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة425.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبياسماعيل الكريم عبد اسماعيل ايمن819161821046012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة423.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيالرزاق عبد صالح رياض صالح820161821046036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيمتيت شاتي الحسين عبد كرار821281841104016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة433.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود الصاحب عبد وائل علي822111841017028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة412.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيعنيد عماش المحسن عبد نرمين823161842209069

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة409.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعايد خلف سعدي احمد824121741022004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيداغر عبود كريم بهاء825161851364037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةتطبيقيثامر جاسم اشرف انور826161851127005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيحمادي عبد حسين زينب827281852078024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات االهلية اللؤلؤة ثانويةالبصرةتطبيقيالعزيز عبد جراد العزيز عبد بدور828161752182004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعلي عبد هاشم علي هاجر829161822243077

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيرسن كاظم جواد حسين830161821055006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة423.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيثويني جنام محسن مروة831161822148013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة412.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجبر حسين عدنان حسين832271821020013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة421.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي محمد جاسم حيدر833241841018029

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيخنياب نغماش رحيم دعاء834221852134011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيعالوي محمد رشاش ايات835161842243012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيسهر امجور علي مصطفى836161841069069
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيسويجت هللا عبد صباح سجاد837221841039049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيجاسم صالح امين محمد838161841030044

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيبدر حمود طالب سجى839221842209106

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائينصار عوبان صافي هاجر840221842394054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيمنصور جبير هادي هدى841161742209053

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسين حبيب نصر زينب842161842184133

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم مهدي كاظم محمد843221851370022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيخضراوي شاني مهدي ساره844161852240043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيمعن فضيل سوادي مصطفى845291851004191

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد خالد مفيد جنات846161852162006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيشاهر ثامر محمد علي847161821041028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيحسن محسن عدنان دعاء848161822241016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيصفوك عزيز واصف دالل849161822209030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيحسن كاظم جواد منتظر850161821027049

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الزهراء نور ثانويةالبصرةادبيكحيط منشد عماد صفا851161822214008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيمعتوق عدنان قحطان سميه852161822209048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيهاشم جميل مكي الهدى نور853161822179043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيمهوس نوري حازم جعفر854161841128002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة564.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيحسين مجيد جبار فاطمة855161822213026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة406.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيطاهر سالم سمير هبة856161822171059

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة400.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيبدر جابر صيوان افراح857161722211008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة394.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيصبيح فرج عباس اسراء858111822121001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة394.0للبنات االمان ثانويةقار ذيادبيكاطع بدر مجيد زينب859221822180003

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيالصمد عبد صباح احمد هالة860161822148018

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعلي كاظم طارق منار861161822170049

اآلداب كلية/البصرة جامعة384.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيحسين جواد فاضل عباس862161721020045

اآلداب كلية/البصرة جامعة381.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيفهد فاضل طالب احمد863161721017003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة480.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيعدالن نصوري حميد الهام864161852190004

البحار علوم كلية/البصرة جامعة460.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن هبيل الرضا عبد حسين865161851018014

الموصل طب كلية/الموصل جامعة691.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيادهام احمد سعود مالك866171842231251

الموصل طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد وليد فرح867171842305102

الموصل طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيجاسم القادر عبد اياد سعد868171841011119

الموصل طب كلية/الموصل جامعة681.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مجيد دحام هالة869131842244012

الموصل طب كلية/الموصل جامعة681.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيالحسن علي حسين فاطمه870171842290187

الموصل طب كلية/الموصل جامعة681.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمود حكمت زهراء871171842274093

الموصل طب كلية/الموصل جامعة675.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد حسن المحسن عبد اسيل872171842266003

الموصل طب كلية/الموصل جامعة675.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيسالم مصطاف نهاد ساره873211842094047

الموصل طب كلية/الموصل جامعة672.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمصطفى مزهر عزام طيبه874171842294187
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االسنان طب كلية/الموصل جامعة677.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد شهاب بشار ايالف875171842288047

االسنان طب كلية/الموصل جامعة674.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف فتاح ميادة876171842235177

االسنان طب كلية/الموصل جامعة669.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحمدي زكي احمد مينا877171842286340

االسنان طب كلية/الموصل جامعة666.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمد جسام دحام غفران878171842231212

االسنان طب كلية/الموصل جامعة664.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد ياسين هدى879171842267137

االسنان طب كلية/الموصل جامعة663.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد هادي عايد الودود عبد880191841009122

الصيدلة كلية/الموصل جامعة660.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيهللا جاد حمد هللا عبد محمد881171841053021

الصيدلة كلية/الموصل جامعة660.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجهاد ابراهيم عمر خطاب882141841021043

الصيدلة كلية/الموصل جامعة658.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياسماعيل شيخو احمد فاطمه883331842080061

الصيدلة كلية/الموصل جامعة657.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيايوب هللا سعد معتصم ايوب884311841006011

الصيدلة كلية/الموصل جامعة656.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعزيز حازم بشير مروه885171842237211

الصيدلة كلية/الموصل جامعة653.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف فتاح سارة886171842235119

الصيدلة كلية/الموصل جامعة653.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيدنبوس شحاذة جبار محمد887101841011056

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة637.5للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيعلي محفوظ باسل رهف888171852286022

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة565.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيعبد علي حسين هللا عبد889171851015083

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة540.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيحمد خلف ابراهيم حسام890171851039022

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنبارتطبيقيفرحان هللا عبد حامد انس891191851083001

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة527.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيعبد عدنان خالد زيد892191851011017

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيملوح خلف محمد حسين893171851011048

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة515.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيسلمان تومان علي عمر894311851072029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة509.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد شامي ياسين هللا عبد895191851084013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة509.0للبنين االمين اعداديةاربيلتطبيقيصكر علي فوزي ليث896311851009020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيزغير شريده محمد رايه897201852117010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة635.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيشيت احمد ياسر مؤمن898311841024139

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائييونس حازم سعد محمد899171841022161

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة552.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد حسين احمد حسين900181851036010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة580.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيجاسم القادر عبد اياد محمد901171841011255

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة565.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد خالد سرمد902171841011117

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة503.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حازم عماد امنة903171852298003

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة482.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيصالح الدين نجم عادل صادق904201851009026

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد هللا عبد جبار احمد905111851025002

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة582.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيكايم ثامر جاسم علي906161851355184

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة609.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيمحمود محمد سعيد شيماء907171852240009

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة601.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيالعباس عبد حسين محمد كرار908201851007027

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيحميد اللطيف عبد الوهاب عبد شيماء909211852090037

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعلي يوسف باسل حكم910171841028075

العلوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميدان خلف نواف عهد911111842070079

العلوم كلية/الموصل جامعة568.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيسعيد الغني عبد ايمن ايناس912171842321042
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العلوم كلية/الموصل جامعة556.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيحمود خلف يونس ضياء913171841103043

العلوم كلية/الموصل جامعة554.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيحامد فيصل خالد سارة914171842321151

العلوم كلية/الموصل جامعة550.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيعلي خلف زياد هال915331842058019

العلوم كلية/الموصل جامعة546.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيجرجيس محمد هللا خير مهند916171841011352

العلوم كلية/الموصل جامعة537.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمصطفى محمد حسين احمد917311841024014

العلوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيطه توفيق الباسط عبد احمد918171841026027

العلوم كلية/الموصل جامعة534.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكاحيائيسلمان تومان علي رحمة919331842041008

العلوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيدخيل الرحمن عبد نوري صباح920211851053018

العلوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيفتحي يحيى بسام بسمه921171852321012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيخلف عواد ابراهيم حنين922171842315040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة489.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد طه رباح بشرى923201842139016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد يونس فارس الرحمن عبد924171841028130

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيسعود فهد حميد هاجر925191842229054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة467.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعبود فتحي صبحي عبير926171842288219

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمد رشيد سعد ساره927331842038031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيداود حسين محمد الزهراء فاطمه928111842114076

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيخلف صالح نعمان لؤي929181841016064

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة457.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد حازم نور930171842277190

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيخليل يحيى قاسم ميعاد931171842279103

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود باسل عال932171842296116

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنين سيوان ثانويةاربيلاحيائيالطيف طه ثائر زامل933311841003007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيداؤد بشير عدنان نبأ934171842231266

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الرحمة ثانويةاالنباراحيائيسليمان حمادي احمد قتيبة935191841055003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيجمعه هللا عبد غافل عمر936201841048126

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيالحي عبد خلف عطيه ايالف937201852114008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم ستار خالد انور938191851070005

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة381.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعباس كريم ربيع علي939191751066024

الحقوق كلية/الموصل جامعة482.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيمصطفى علي نبيل عالء940171821027102

الحقوق كلية/الموصل جامعة479.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيزكي محمد رضوان رشا941171822403070

الحقوق كلية/الموصل جامعة467.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيسلطان رمضان خالد نورا942171822401045

الحقوق كلية/الموصل جامعة460.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيحامد غانم عامر تقوى943171822291024

الحقوق كلية/الموصل جامعة460.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيجرجيس محمد هللا خير وليد944171821010088

الحقوق كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمصطفى محمد جمال مصطفى945171821144151

الحقوق كلية/الموصل جامعة421.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيشيت محمد ازهر زياد946171721143026

الحقوق كلية/الموصل جامعة392.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيجديع علي ابراهيم مها947171822263007

الحقوق كلية/الموصل جامعة391.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيعلي محسن احمد زهرة948171822283045

الحقوق كلية/الموصل جامعة389.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيطه سالم داؤد حنين949171822290041

الحقوق كلية/الموصل جامعة388.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيمحمود حمود سعد عمر950171821048027
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الحقوق كلية/الموصل جامعة575.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىاحيائيياسين طه ياسين الرحمن عبد951171841154016

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة450.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيهللا عبد الرزاق عبد سهيل محمد952211821064024

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة414.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيحبيب محمود موسى احمد953111821051007

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة387.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيحسون محسن حسان المحسن عبد954171821027098

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة379.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيالهنى ابو جاسم محمد عمار955141721019068

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة470.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين طارق سارة956171842281096

التمريض كلية/الموصل جامعة650.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيمحمد حميد فارس زهره957331842020009

التمريض كلية/الموصل جامعة638.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيعزيز فتاح رشيد صفوان958171841073015

التمريض كلية/الموصل جامعة625.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيحسين سعيد جمال ايه959171842299026

التمريض كلية/الموصل جامعة623.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيمحمود هللا مال موفق نور960171842272021

التمريض كلية/الموصل جامعة613.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمحمد عبدهللا نواف سارة961171842317046

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة484.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيسلطان حسين علي ممتاز962171841162124

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة436.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيمحمد سليمان نجدت هاجر963201842131022

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد احمد غفران964171842267108

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة427.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيرضا نوري نجم ازاد965201841302030

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحسين علي محمد حسين احمد966251841001010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسين خضر حميد علي967171721001060

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة463.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيعلي جدوع فالح محمد968211821248042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيرشيد الرحمن عبد سعد مصطفى969211821030056

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيعلي كهر مزهر قتاده970191821067010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبييونس حمادي حسن وئام971171822357068

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيمحمد اسماعيل حافظ زياد972211821038057

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة410.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسعيد احمد رعد عمر973171721207151

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة409.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد صالح جبار احمد974101821004002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة393.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيعبيد سلمان داود محمد975231821001069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة393.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيخليل مالك محمود هللا عبد976211821258009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة388.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي محمد فرحان  سعد977171721207083

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة387.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعلوان حميد موفق حسن978211821226013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة380.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيعليوي سويدان علي ساره979211822146036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة377.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيثويني صبار الرحمن عبد عمر980311821004041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعنتر طه هشام ريم981171842357107

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيخلف محمد سامي حسين982271841045009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيناصر نهر ابراهيم حيدر983171851053009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة419.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيخضر حسين علي باقر محمد984171851178080

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة418.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيمحمد فاروق عمر عثمان985171851217023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة413.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد كامل عصام احمد986111851201009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد فتحي وعد زينب987171842231131

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيفتحي عارف عزيز نور988171842274177
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة589.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيفرهود سحل عماش مشاعل989171842325015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسين فاضل احمد زينه990171842290133

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائييحيى محمد جمال رغد991171842273078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس رمزي هدى992171842285211

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيحسين حمد محمد عمر993171841025107

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيالعزيز عبد علي محمد داود994171841077022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىاحيائيحمادي حسين عصام سفيان995171841171008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيحسن عويد اسماعيل امل996171842291019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسين فاضل احمد أميره997171842290030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمد امين محسن محمد998171841028231

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيجاسم محيميد خالد محمد999171841156028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيجاسم حسون رعد احمد1000171841161010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين العربية الوحدة ثانويةنينوىاحيائييونس خضر وعد محمد1001171841119027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيمحسن ابراهيم اسماعيل محمد1002191841028034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائياحمد محمد عبد اياد1003191841066017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيالياس قاسم حسن الحكيم عبد1004271851047019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيعباس مصطفى جمعة نجوى1005201852229011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيحمدي محمود محمد االء1006171852235006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيخضر قاسم خضر سناء1007171852236035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمد حازم زهراء1008171852277020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيعباس حسين علي حسين1009211851272026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكتطبيقيحمود شاكر بدر محمد1010201851014007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد جميل احمد بكر ابو1011171821018003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيخليف نزال مجبل اسعد1012171821077007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيحميد جمعة صالح معن1013171821031039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيالكريم عبد غازي صفوان هبه1014171822297078

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبياحمد حميد عامر امنة1015171822289009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيمصطفى عزيز محمد صابرين1016171822237066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيداود غيفة طالب رسل1017141822079039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعواد فريح حمود حسام1018171721207043

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيعلي جعفر هللا عبد ياسمين1019171822244020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيثالج احمد محمد احمد1020171821055008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسعيد احمد رعد  احمد1021171721207003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيقاسم شكر قصي مروة1022171822300040

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الشورة ثانويةنينوىادبيصالح حسين هللا عبد بيان1023171821033005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيحسن علي حسين محمد1024171821063063

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيهللا عبد علي الجبار عبد محمد1025171821036039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيالياس مجيد يوسف محمود1026171821032080
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة622.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم احمد رحمه1027171842357086

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حسين الدين عالء سارة1028171842286205

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيفتحي يوسف علي دالل1029171852283017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة386.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيجمعة حميد دويرج ابتسام1030171822230001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيخضر قاسم عبدالجبار دعاء1031171842317027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن حسين نور1032171842273159

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف جرجيس غفران1033171842297090

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة434.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيفرهود سحل عماش هيام1034171842325023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة413.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيمعيدي كايم بريد زينب1035241852115024

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة388.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيجاسم عبدالحميد سعد ساره1036171752273031

اآلداب كلية/الموصل جامعة559.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيابراهيم الواحد عبد عصام رحمة1037241822123010

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيموسى خلف محمود بدران1038171821400029

اآلداب كلية/الموصل جامعة393.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبياحمد نزار قحطان ساره1039171822290083

اآلداب كلية/الموصل جامعة384.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيسليمان محمد حميد محمود1040171821041014

اآلداب كلية/الموصل جامعة381.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيصالح خليل سعد صفاء1041171822242032

اآلداب كلية/الموصل جامعة376.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيهللا عبد عمر نذير نورس1042331822040038

اآلداب كلية/الموصل جامعة374.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيبالل محمد احمد مزاحم1043171821026208

اآلداب كلية/الموصل جامعة444.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد ولي كنعان احمد1044131741007002

اآلداب كلية/الموصل جامعة441.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعلي يوسف باسل لينه1045171842289142

اآلداب كلية/الموصل جامعة449.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقيعكلة أحمد شامل هللا عبد1046171851069010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة541.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيياسين يونس منهل مؤمن1047171821402122

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيحسوني هللا عبد صالح حسين1048171821206047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيصالح داؤد سليمان محمد1049171821015127

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيياسين ادريس ثائر طه1050171821027070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة419.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيسلطان هللا عبد محرم حمزه1051171821016034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة414.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمد طالل اسراء1052171822035001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة402.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيسليمان امحيل محمد غالية1053171822041017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة398.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيشيت محمد جاسم جمال1054171821064015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة395.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيطه حمادي محمود  محمد1055171721001092

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة392.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم احمد اسيل1056171822235005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيسلو الياس بكر صديق ندى1057171842251181

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين االهلية الحكمة دار ثانويةنينوىاحيائيأحمد جمال خالد جمال1058171841214004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر الياس عمر1059171841350113

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحيسن جميل امجد جميل1060101741016014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيحمود خلف يونس مهند1061171841103099

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس احمد ماجد براء1062111842112019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيسليمان عادل سالم داليا1063171842314037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين المركزية االعداديةنينوىاحيائيياسين يوسف ثامر انس1064171841002002
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيفرحان حسن ياسين محسن1065171741207057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائياحمد عبدهللا ياسر دالل1066171842317029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد يوسف زينه1067171852314029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود محمد صالح1068171851143095

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة429.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد شريف ابراهيم حارث1069171851351020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة421.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيعباس مصطفى جمعة محمد1070201751229003

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمسير علي احمد هللا عبد1071191851011031

االثار كلية/الموصل جامعة388.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد شمال الرسول عبد امير1072131821012021

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائياحمد سلطان داؤد اميمة1073171842291027

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي يونس احمد علي1074101851014071

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيسلطان راشد رائد علي1075281851001091

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد فاضل سعد نبا1076131852108007

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة537.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحفيني جواد رافد هللا عبد1077111851037042

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس لطيف جمعه زهراء1078141842103014

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد حسين علي زكي زهراء1079321842020037

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينظر مراد محمد خديجة1080151852048010

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة552.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد فخري زاهد الحسين1081101851013016

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان احمد شهاب ضحى1082131842117103

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد ضياء هيثم عمر1083141841021105

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسين محمود ايه1084131852073013

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.1للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن رسول قاسم الحارث1085131841037009

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة614.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيصديق مزاحم علي نور1086201842395119

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيقادر رحمان محمد سيف1087231851031015

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائينجم عطروز سمير زينب1088131842092020

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة585.6الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد نوري صباح هللا عبد1089101841002053

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعجيل الكريم عبد علي محمد1090141851203070

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيفارس نغيمش خالد الهدى نور1091101842110061

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد الرضا عبد فليح حسين1092121841201015

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة517.6المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد احمد خضير حيدر1093131851016009

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد رشاد محمد عماد هللا عبد1094101841036010

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين علي طهماز علي1095111851058072

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمود حمد فؤاد االء1096101842095009

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيراضي فرج منير مريم1097131852071043

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيسالمه طالب محمد زينه1098111842070054

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة637.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد المجيد عبد نمير زبيده1099101842110027

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين عباس قاسم منتظر1100131851005054

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسون خضير احمد نسيبة1101111842071071

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلوان حسين صدام رقية1102111852102010
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االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيالهادي عبد خليل بشير اسيا1103191842174001

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمهاوي سعد علي سجاد1104151851008016

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد جاسم علي محمد1105111841019033

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة574.0للبنات االهلية الرحمن احباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزة كاظم عدنان تبارك1106101842126002

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة552.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرحان  عبد محمود فاتن1107111842074041

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة525.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس كاظم فيصل دعاء1108141852086008

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعلي محمد أمجد رسل1109281842052022

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة511.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيزرزور خلف هللا عبد محمد1110101851013080

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة565.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعذاب جبار ستار نسرين1111151842054161

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد محمد ماجد سعد تقى1112101842115034

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالكريم عبد رشيد نشأت براق1113101851020031

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمخلف مجيد لؤي ديانا1114111842114031

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرحان  عبد محمود طيبه1115111842074035

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة510.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيالرحيم عبد جبار محمد هبة1116111852110059

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة599.8للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيشحل ابراهيم صالح رسل1117221842159014

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد يونس محمد مرا1118101842086098

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة509.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشلبه فاضل عباس محمد1119141851030028

الطب كلية/الكوفة جامعة686.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسون طارق مروه1120251842074060

الطب كلية/الكوفة جامعة683.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيخلف حسن عامر نبأ1121211842291121

الطب كلية/الكوفة جامعة682.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي كاظم محمد لينا1122131842108054

الطب كلية/الكوفة جامعة682.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعكض وحيد هاتف ختام1123251842062176

الطب كلية/الكوفة جامعة681.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد عيدان علي تمارا1124111842080026

الطب كلية/الكوفة جامعة680.7أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن علي منير مالذ1125251842062632

الطب كلية/الكوفة جامعة679.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد احمد هيثم هللا تقوى1126101842115033

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة665.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد محمد يوسف حسين عال1127251842062474

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة665.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيخلف عواد فرحان احمد1128191841009022

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة663.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد لطيف عالء مريم1129251842100607

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة661.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيشنه الزهره عبد مجيد زهراء1130251842076039

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة659.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشلش محمد عزيز زهراء1131141842079043

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة671.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حمود كريم اسراء1132251842062039

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة656.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيحمزه عبيد سالم مصطفى1133261841155040

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيسعيد جميل عماد هللا عبد1134191841026052

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة651.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغلك شنان باسم زهراء1135251842062258

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيمشعان مرهون محمود طه1136201841051010

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيعبيد مهدي باسم سيف1137231841034034

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة650.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين كاظم احمد عال1138251842062473

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعلي عباس كريم امير1139251851150042

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيعلي مريز نعيم واثق1140161851094108
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المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة545.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيفياض ابراهيم سعد ظيف1141101851155014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة559.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس مشكور فرج زينب1142241852169008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين جاسم حسين علي1143221851060007

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة623.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيكاظم نعمه غالب غدير1144251842101110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة526.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيدحام عبد هللا عبد حيدر1145251851157025

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة624.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعمران هللا عبد واثق ميس1146251842100634

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة586.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلطان ابراهيم مثنى زينب1147251842100394

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيحسون هويدي سامي ضحى1148251852104028

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة497.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيجساب علي عوده رياض1149221851214008

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمودي هاشم فاضل العباس1150131851030010

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبعوب طارق محمد زياد حرير1151241852114021

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد ناجي احمد حوراء1152251842100169

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيكاظم محمود حامد مرتضى1153211841051016

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيهاشم المطلب عبد انمار زيد1154181841006040

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيالعظيم عبد هادي لقمان حر1155181841085005

العلوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدالعباس غضبان فارس احمد1156251841031052

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيمطر احمد كريم تبارك1157231842126019

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعداي شالل جليل زهراء1158251842059188

العلوم كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيكمر علي حسين سعد1159211841012025

العلوم كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجبار كامل مظفر محمد1160241841003180

العلوم كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود عبد حسن اشراق1161241842093006

العلوم كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعباس جابر حسن زهراء1162251852059131

العلوم كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيطالل رزوقي كاظم عالء1163221851058016

العلوم كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيغالي جبر شمخي علي1164221751053036

العلوم كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيخلف محمد علي مصطفى1165231851011046

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد ياس سبأ1166271842160133

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيعلي محمد حسون فائز رويده1167271842089021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة448.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمحيسن جابر عدنان شاهر1168291851153115

القانون كلية/الكوفة جامعة429.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفادبيجبر زيدان زهير علي1169251821039007

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة444.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيمجبل تركي نعمه الكريم عبد1170221821269009

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيعبدالحسن كاظم سعد غيث1171141821025038

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة407.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيخضير نايف الرحمن عبد اهللا عبد1172101821042011

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة392.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسون حيدر عزيز زهراء1173231822117043

التمريض كلية/الكوفة جامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه عبدالعادل اياد اكرم1174251841031079

التمريض كلية/الكوفة جامعة623.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزة حميد ضياء نور1175251842100695

التمريض كلية/الكوفة جامعة607.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيزوين شياع محمد زينب1176221842393069

التمريض كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائياحمد وهيب الهادي عبد بدور1177211842097019

التمريض كلية/الكوفة جامعة598.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجاسم كاظم فاضل زهراء1178251842108098
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البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين الدين نور حيدر علي1179121841030107

الزراعة كلية/الكوفة جامعة400.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيرسن كاظم صاحب ناديه1180231842113038

الزراعة كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيضامن زرزور احمد الدين عز1181101851202028

الزراعة كلية/الكوفة جامعة394.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد صاحب حيدر مروه1182231852091044

الزراعة كلية/الكوفة جامعة393.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيجعفر محمود علي احمد1183211851003009

اللغات كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيمكطاف مهدي يونس غفران1184231822136030

اللغات كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيمحمد جاسم كاظم باقر1185261821158007

اللغات كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيامين ابراهيم خالد ورود1186121822091042

اللغات كلية/الكوفة جامعة411.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيحمد جابر رياض هللا عبد1187261821025036

اللغات كلية/الكوفة جامعة411.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيعلي طه فارس هاشم1188231821251220

اللغات كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيحميد عبيد جعفر محمد1189231821031056

اللغات كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيعنون كامل اإلله عبد احمد1190241841017004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمجيد حامد الباري عبد حيدر1191251821008067

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيصالح كاظم جواد حسين1192211821040011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر حسين كاظم محمد1193141821205143

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة410.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيجبر محمود مجيد هللا عبد1194211821018020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة408.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيمزعل محسن عامر ياسر1195231821031075

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة407.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيسفر سلمان علي محمد1196211821215011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة406.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيكريم عبود جمال علي1197211821222012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة404.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيمهدي صالح هادي حسين1198271821031059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة401.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىادبيعلي جعفر حسن علي1199211821050010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة393.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيكاظم هادي عقيل زهراء1200241822119010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات االهلية السماح ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم سلمان احالم1201251842106001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حسين كريم مصطفى1202251841031828

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسن حسين رياض محمد1203251741009239

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة409.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيجاسم عبار لفته رقيه1204251842058011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين علي حسين مصطفى1205101851026124

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقيحسن الحسن عبد ثائر هالة1206251852055017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعمران كاظم حسين علي1207251851200032

التربية كلية/الكوفة جامعة544.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيرحيم حسين سامي ياسين1208251821012330

التربية كلية/الكوفة جامعة531.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبود كاظم رزاق فاطمه1209251822122080

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيالمطلب عبد القادر عبد جواد محمد مقتدى1210251821012315

التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيلفتة فاضل عباس حمزه1211251821024091

التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكزار غازي هيثم ليث1212251841205145

التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيحسن رزاق الدين عالء زيد1213251851034010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعلي كاظم جواد زهراء1214251822080042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة422.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيجبار شاكر عاد بنين1215251822120001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة408.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيبريسم سرحان وليد بيداء1216251822102005
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة405.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيكاظم جرد صالح سميه1217231822178006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحوير صحن سعد حنين1218251842062155

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد صادق ماجد مريم1219121842091031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعيسى مناتي جبار بيار1220251842059092

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن شمسي جاسم حوراء1221251842100171

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحمود عباس ماضي غفران1222221842153221

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة432.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيعباس عبد احمد حوراء1223211842150007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد حسين عقيل بنين1224251852062012

اآلداب كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةالنجفادبيمهدي كاظم عباس زيد1225251821038005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجعفر مهدي عقيل سجاد1226251821024122

اآلداب كلية/الكوفة جامعة378.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةادبيعتيوي حسين علي امير1227131821040004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائييوسف حسن نزال كوثر1228251842102037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة403.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيماشي عالوي سالم هاني1229221721041065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيلهمود عبد خالد ياسمين1230231822120023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة398.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبيرزوقي برهي رزاق وهاب1231231821015027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيغدير محمد قاسم حسناء1232231822128014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة390.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيوحيد عبد عدنان محمد1233231821011105

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة388.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيجاسم حسين عبيد مريم1234231822093090

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيحسين جواد محمد الهدى نور1235251842061036

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقياالمير عبد فاضل علي قياد1236241751029031

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعباس جبار الستار عبد آيات1237271842061002

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيسالم محمد جاسم الرحمن عبد1238181841062020

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيفرحان وداعه الحسن عبد مرتضى1239291741004113

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحسن هاشم ثامر علي1240251751044056

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيالزهره عبد شاكر عالء حسن1241251851007041

الطب كلية/تكريت جامعة692.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علي حارث هديل1242181842183059

الطب كلية/تكريت جامعة678.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين محمد غانم ماريا1243321842029059

الطب كلية/تكريت جامعة678.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيجاسم نصيف ياسين هللا عبد1244321841010051

الطب كلية/تكريت جامعة677.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد مطر لبيب هديل1245181842259017

الطب كلية/تكريت جامعة676.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد جاسم محمد مريم1246101842089031

الطب كلية/تكريت جامعة675.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيحطاب هللا عبد حسين عمر1247111841025058

الطب كلية/تكريت جامعة673.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمحمود محمد محمود زهراء1248211842110046

االسنان طب كلية/تكريت جامعة662.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائياحمد شهاب مهدي دانيه1249181842161013

االسنان طب كلية/تكريت جامعة662.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحرفوش هللا عبد ياس هللا عبد1250191841009120

االسنان طب كلية/تكريت جامعة659.0للبنين الشهداء ثانويةنينوىاحيائيياسين محمد عباس قحطان مريم1251171842123009

االسنان طب كلية/تكريت جامعة658.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعزيز شكور ابراهيم أيه1252201842334042

االسنان طب كلية/تكريت جامعة658.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيحمد فليح سعدون هللا عبد1253191841013039

الصيدلة كلية/تكريت جامعة658.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسن حازم الكريم عبد1254201841227016
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الصيدلة كلية/تكريت جامعة652.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيغايب هللا عبد طه تبارك1255211842138024

الصيدلة كلية/تكريت جامعة652.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيروضان نايف حاتم صالح1256191841002029

الصيدلة كلية/تكريت جامعة652.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيفيصل محمد جاسم نور1257191842157068

الصيدلة كلية/تكريت جامعة652.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائينجم محمد مهند رسل1258191842137023

الصيدلة كلية/تكريت جامعة651.3المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهالل عبد حسن ايناس1259111842113013

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة562.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيحسين حسن فليح ابراهيم1260211851005001

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة548.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيجاسم سعيد الوهاب عبد احمد1261121851020005

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة531.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمشكور عواد شحاذه حارث1262101851011012

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة531.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقينجم هللا عبد خالد احمد1263211851005005

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة518.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحتطبيقيشالل حمود عبد حسين1264181851084005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة490.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمنصور محمد صباح محمد1265121851010019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة490.0المختلطة السالم رواد ثانويةديالىتطبيقيعباس عناد مشعان معتز1266211851266011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة573.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ضايع فيصل مروان1267181841015031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة552.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد ابراهيم محمود1268181841008022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة552.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحسين غازي ثاير روعه1269201842102037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة551.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيذنون تحسين علي حسن1270181841032006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة504.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيحمدي هللا عبد ارجان محمد1271201851390050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة484.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيصكار مشري حميد مهند1272191851060028

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيعبد بديوي كريم همام1273181841160054

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حمدان هللا عبد عامر1274181841044018

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة624.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبطان صالح خالد زينب1275101842116020

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة532.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيحسن احمد اسامة عمار1276171851028087

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة646.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد تركي غازي الرحمن عبد1277181851002041

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة605.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيرحم شمس حاتم احمد1278211851012001

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة589.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد هللا عبد ياسين العزيز عبد1279181851015013

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة646.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد ضايع فيصل سلوان1280181851015010

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان حسين رشيد عثمان1281111851016060

العلوم كلية/تكريت جامعة608.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود محمد سعيد فاطمه1282181842186041

العلوم كلية/تكريت جامعة592.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائينايف مطر حميد جنان1283181842170022

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائينايف سالم بكتل محمود1284331841070143

العلوم كلية/تكريت جامعة550.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيسميط عذاب حماد الرحمن عبد1285191841007072

العلوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيعمر رجه فنيش هاجر1286191842151057

العلوم كلية/تكريت جامعة524.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةالدين صالحاحيائيعبود حسين صالح انفال1287181842375001

العلوم كلية/تكريت جامعة520.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيخلف خالد راضي الكريم عبد1288171841053013

العلوم كلية/تكريت جامعة520.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيشهاب احمد عزيز زهره1289201842109034

العلوم كلية/تكريت جامعة518.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيحسون دهام شبيب دهام فرقد1290181842245014

العلوم كلية/تكريت جامعة508.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح علي صالح حمزة1291181851015006

العلوم كلية/تكريت جامعة475.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعبد محمد هاشم محمد1292211851013052
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العلوم كلية/تكريت جامعة468.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيناصر حسن هللا عبد ابراهيم1293181851010001

العلوم كلية/تكريت جامعة454.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيجاسم عيسى محمد الرحمن عبد1294201851209022

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة509.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيحمد ابراهيم محمود فاتن1295181842209016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة508.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حسين علي هللا عبد1296181841136021

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد نزال يوسف عمر1297101841026185

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة515.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائينايف مطر حميد مجيد1298181841131027

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيدلف رضا طاهر محمد1299181841035110

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيعبد بديوي كريم عمر1300181841160028

الحقوق كلية/تكريت جامعة621.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيحمود احمد خالد رند1301181822242018

الحقوق كلية/تكريت جامعة510.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحادبيشكور غفوري عدنان سجى1302181822271003

الحقوق كلية/تكريت جامعة491.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيعلي هللا خير يالمان فاطمة1303181822181022

الحقوق كلية/تكريت جامعة453.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيعسكر صالح احمد يونس1304181821037027

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيموسى جرجيس عدنان حمدان1305181821009019

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحادبيحمود محمد صالح مهدي1306181821351070

الحقوق كلية/تكريت جامعة405.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيعلي فياض اسماعيل هللا عبد1307181821022019

الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيصالح اللطيف عبد السالم عبد علي1308181841085040

الحقوق كلية/تكريت جامعة418.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحتطبيقيسعيد هاني امجد مصطفى1309181851085032

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيصالح منديل اسكندر رسول1310181821022011

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة392.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيمحيبس كاظم هللا عبد موسى1311111821015145

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة484.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيبردان فرحان غبيش ريم1312191842370045

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيصالح ابراهيم صالح سفيان1313201841022029

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيهللا عبد محمد جاسم سجاد1314211841065035

التمريض كلية/تكريت جامعة625.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيعبد هذال حاتم ساره1315211842177020

التمريض كلية/تكريت جامعة621.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيسردي جبار الستار عبد رنده1316211842143033

التمريض كلية/تكريت جامعة610.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعايد حكمان عدنان صابرين1317211842140135

التمريض كلية/تكريت جامعة590.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد مشعل رزاق ضمياء1318181842297006

التمريض كلية/تكريت جامعة582.1للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيعبود هللا عبد سامي تبارك1319231842096017

التمريض كلية/تكريت جامعة581.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيمحميد وشيل راشد ختام1320221842170021

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيبكر نواف الهادي عبد ساري1321191841114023

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة457.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيجويعد فرحان رحيم محمد1322111841017033

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائياسماعيل حسين عامر فهد1323211841068012

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المسائية النهضة اعداديةالدين صالحاحيائياسماعيل طه اسماعيل عمر1324181841335017

الزراعة كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيحسين علي حمد حسام1325181841311012

الزراعة كلية/تكريت جامعة424.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد خليل ابراهيم مريم1326101852120058

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة501.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيابراهيم حميد اصغر زهراء1327181822181012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة468.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيخميس دخيل ابراهيم منذر1328211821212028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيرميض صالح ثامر حسين1329211821043012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد عريبي طالل هللا عبد1330181821129013

88 من 35 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيصالح كناوي محمد رقيه1331111822065026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيحمد ياسين محمود عمر1332211821258011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيعبد احمد سعد ايناس1333211822101007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيجاسم عبود يونس هللا عبد1334211821023037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمود حسين محمد1335201821035064

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود شاكر خالد محمود1336121821029036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيخلف حراز حسين مهند1337211821054070

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة410.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيالرحمن عبد حسن فالح مصطفى1338211821023069

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة407.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيعليوي محمود علي اكرم1339211821043007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة402.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيحسن فرحان محمد علي1340181821127030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة400.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيحسن المحسن عبد سعد صالح1341211821052011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة396.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحسن محمود اسماعيل الهادي عبد1342211821038089

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيداود كريم عباس مصطفى1343211821001102

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيبدر خضير اركان انمار1344101821027017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيغافل جوده خضير امير1345241821203015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة512.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعباس لطيف مجيد دعاء1346181842342004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حسين حسام حسين1347181841019012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعبيد مزحم الكاظم عبد بسام1348181841141011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيعلي احمد هاشم محمد1349181841037051

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنباراحيائيخلف نصيف كريم سعد1350191841351012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة417.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيسميط شاحوذ جمعه ديانا1351191842158017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة403.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائيشهاب علي سعد اسمهان1352181842347001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة469.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد عباس الخالق عبد نور1353181852248011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيحسين هللا عبد فرهود خليل1354211851007031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيعلوان موسى علي احمد1355211851206001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة411.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيبارود مطلك حمزه حازم1356231821190009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيمحمود القادر عبد فاروق تقوى1357211842293007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيأحمد مصلح حسين اسيل1358211842084001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيمحمد افنش عيدان محمد1359201851022051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة533.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيحمد جاسم محمد حنين1360201842209029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيهندي نصيف صكبان زهور1361181842162027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحسن علي اسماعيل حسين1362211841004026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيداود اسماعيل عامر حسين1363211841270020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين علي اميمه1364101842097006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيعبيد حميد احمد الحمزة1365191841040011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيرشيد محمد علي بسام1366181841053011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيحساني علي حسن نور1367181842161048

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيحسن صبري جودت حنين1368181842233009
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيهدالن حاتم اللطيف عبد خالد1369111841156025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيعلي احمد ذياب أمنة1370181842278001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعيدان عداي ناصر وداد1371211842140208

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين االهلية حطين ثانويةديالىتطبيقيحميد أحمد عبد سجاد1372211851071002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0اسطنبول تركيا في االهلية بغداد مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيخليفة زيدان مصطفى فاطمة1373131852215001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيعداي عواد عباس هللا عبد1374101751035025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيعطوان طه احمد مصطفى1375211851009051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن خلف جميل احمد1376181851081002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0الخارجيونديالىادبيمحمد  حبيب  حاتم حسين1377211821400025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيناصر حسن احمد كامل1378181821010035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيخضير ابراهيم اسماعيل هللا عبد1379211821213007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للنازحات النصر ثانويةكركوكادبياحمد عباس احمد تبارك1380201822168008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيكسار ظاهر عبيس رسول1381191821040022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيحسين احمد فرحان انسام1382211822252006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيحميد عباس داخل حسن1383211821023016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيحمد حمادي اسماعيل قحطان1384201821207048

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيحسن محمد عثمان علي1385211821037021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبييحيى عبود برهان احمد1386211821216002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيمحمود احمد عبد هللا خير1387201821026041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيخلف محمد سليمان علي1388201821204059

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيحسين احمد فرحان ريهام1389211822252011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحمود لطيف هشام علي1390211821023048

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيابراهيم اسماعيل مجيد ابراهيم1391211821023003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيخلف صالح قيس روكان1392211821074024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيصابر المهدي عبد فالح حسان1393211821077026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة412.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيكليب محمد عويد منيف1394171821170050

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة412.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيهللا عبد عبود أحمد أنور1395191821101003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحادبيحسون دخيل ابراهيم مروان1396181821342040

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيشاطي جرموط خليل عمار1397181841305012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى محمد احمد ابراهيم1398131841242024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى عالوي تحسين خلف1399201851001024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيحسن رجب سعد نور1400181822247036

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيجاسم نجم فاضل حوراء1401211822233001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيزويد الرزاق عبد طالل زينب1402111822111033

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيمحمد ابراهيم خليل زهراء1403211822182012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة407.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيخلف صالح مهدي سهير1404181822253006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة384.0للبنات الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيمزعل هالل محي اريج1405181822220002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة378.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيدبيس عباس فاضل دنيا1406211822115006
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعلي جاسم خالد زينة1407121842020025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيأسمير محمد حازم سمية1408191842246057

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيفراس ابراهيم عارف هناء1409191842197039

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقييحيى كاظم عبد ثائر ريام1410211852136017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة413.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحسن محمد حميد محمد زهراء1411271752055040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة394.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيكريم حسين قيس آمال1412211852206001

اآلداب كلية/تكريت جامعة556.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيخضر كنعان قحطان نبأ1413131822078050

اآلداب كلية/تكريت جامعة429.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيمصطفى محمود قحطان ماريا1414181822252028

اآلداب كلية/تكريت جامعة405.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكادبيحمود ايوب جمعة العزيز عبد1415201821253019

اآلداب كلية/تكريت جامعة392.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيهللا عبد رشيد الهادي عبد هللا عبد1416211721214016

اآلداب كلية/تكريت جامعة391.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيحماده جاسم اياد سفيان1417181821022015

اآلداب كلية/تكريت جامعة383.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيحمدون المجيد عبد محمد فاطمة1418181822252027

اآلداب كلية/تكريت جامعة457.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمود شاكر محمد علي1419201841001125

اآلداب كلية/تكريت جامعة415.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيعمر الياس يوسف عمر1420311841012030

اآلداب كلية/تكريت جامعة429.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيكاظم شناوه الخالق عبد زينب1421231852145015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة401.0للبنين االيمان اعداديةاالنباراحيائيجاسم هللا عبد جاسم هيثم1422191841063018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة389.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيحمد سلطان عيسى هللا عبد1423201841024025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة387.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيدواس مخلف احمد ضامن1424181741041032

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة386.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحسين احمد خلف حسين1425171841049025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيخلف احمد جمال صدام1426191851007019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة406.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد عباس احمد عمر1427181851361027

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة417.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيحمود غني اسماعيل زينب1428211722117021

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة388.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيحسن عمر عدنان طه1429201841008025

الطب كلية/القادسية جامعة682.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حسون حسن محمد1430241841027118

الطب كلية/القادسية جامعة673.3المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جويح علي روى1431241842084018

الطب كلية/القادسية جامعة672.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيسلطان حسين راجي حسين1432251841012025

الطب كلية/القادسية جامعة671.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد محمد حوراء1433231842090072

الطب كلية/القادسية جامعة670.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيكريم غازي فراس مريم1434231842132080

الطب كلية/القادسية جامعة670.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجري كاظم وليد بنين1435251842062110

الطب كلية/القادسية جامعة668.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيصخي حسين علي طيبه1436111842113062

االسنان طب كلية/القادسية جامعة664.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حميد الكاظم عبد زينب1437241842118054

االسنان طب كلية/القادسية جامعة658.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح محمد مهدي مهند مالك1438111842103052

االسنان طب كلية/القادسية جامعة656.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي كاظم ظاهر يعقوب1439241841010137

االسنان طب كلية/القادسية جامعة655.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين سالم ليث نغم1440251842100664

االسنان طب كلية/القادسية جامعة654.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيعساف عطيه احمد الرحمن عبد1441191841019045

الصيدلة كلية/القادسية جامعة653.2المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيفهد جبر قاسم ساره1442241842084032

الصيدلة كلية/القادسية جامعة653.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن هللا عبد محمد الزهراء فاطمة1443111842102029

الصيدلة كلية/القادسية جامعة650.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حميد الكاظم عبد زهراء1444241842118043
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الصيدلة كلية/القادسية جامعة650.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيسبع جاسم سمير نبأ1445111842105088

الصيدلة كلية/القادسية جامعة649.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائينايل بنان راضي ايسر1446191841014011

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة550.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيالعباس عبد خضير محمد زينب1447241852122023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة534.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيجابر حسين محمد سمر1448241852122024

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة522.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيفرحان غنام باسم الهدى نور1449241852134036

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة639.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيكاطع سعدون حبيب زهراء1450261842086046

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة559.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيسعيد منجل هادي محمد1451221851002107

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة545.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمزه عباس سعد مريم1452231842087225

العلوم كلية/القادسية جامعة503.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيناصر جليل احمد صفاء1453241842113010

العلوم كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد كريم علي حسين1454241841071019

العلوم كلية/القادسية جامعة480.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عبدالحسن كاظم منتظر1455241841005171

العلوم كلية/القادسية جامعة478.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيشرهان عبد راضي حسين1456261841027038

العلوم كلية/القادسية جامعة466.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيمهدي صافي فاضل رسل1457241852082005

العلوم كلية/القادسية جامعة446.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيحسون محسن احمد محسن1458221851212009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمبارك عبد كريم طيبه1459191842188099

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة517.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيلهيمص السادة عبد جاسم حوراء1460231842109043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة476.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعضوب تركي كدر تغريد1461241842104016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة474.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيجاسم كاظم الحسين عبد فاطمه1462271842070022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة474.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيشالل علوان طاهر مريم1463101842109076

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة469.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيساهي راضي حسين ايه1464231852089005

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة602.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيالرحمن عبد ابراهيم محمد احمد1465331841001014

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة570.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم طالب عدنان ثريا1466241842124038

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة564.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائيمانع منهل كريم دانيه1467101842092003

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة482.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيغاوي طالل كاظم زهراء1468241852110018

القانون كلية/القادسية جامعة535.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيكشيش صباح كورز قاسم1469241821009036

القانون كلية/القادسية جامعة531.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةادبيكرمول كريم حسن هدى1470241822096008

القانون كلية/القادسية جامعة456.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيحسين صالح حسين دعاء1471241822103009

التمريض كلية/القادسية جامعة642.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيعزاوي محمود احمد يوسف1472211841001063

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة462.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم نعمه جواد الق1473241842081007

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة455.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيحمد طه احمد هللا عبد1474211841003064

الزراعة كلية/القادسية جامعة554.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائياحمد محمد هاشم حسين1475211841005030

الزراعة كلية/القادسية جامعة398.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةتطبيقيدواس عجه عامر شهالء1476241752139018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة492.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيناصر عليوي مراد علي1477221821376093

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيعبود كاطع الرضا عبد االء1478241822122003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة449.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيمحمد الساده عبد فوزي رحاب1479241822118010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة438.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيجاسم عذيب حميد علي1480221821046017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة414.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيمحل حمزه حامد حوراء1481241822103007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة412.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيعلي عباس حيدر كرار1482211821089040
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة418.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد كريم كامل حنين1483241842220069

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة440.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيعزيز هالل الحسين عبد بنين1484291852071008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة436.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيابراهيم علي عقيل مسلم1485241851036102

التربية كلية/القادسية جامعة622.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيخيدور حايف عالوي استبرق1486241822080001

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيغاوي عبيد عداي صادق1487241821011018

التربية كلية/القادسية جامعة448.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيسلطان فليح عليوي بيادر1488241822115015

التربية كلية/القادسية جامعة421.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيمكطوف هاشم صباح اكرم1489241821207009

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيجالب عبدهللا حبيب بسعاد1490241842080023

التربية كلية/القادسية جامعة527.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيرحمن هللا عبد كاظم منار1491231842187012

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيسعود عجيل حسين عال1492231842077080

التربية كلية/القادسية جامعة521.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيفضاله حلواص فهران زهراء1493241842101028

التربية كلية/القادسية جامعة502.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عطيه جبار كاظم1494241841027110

التربية كلية/القادسية جامعة495.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائينور علي فاخر هاجر1495241842220421

التربية كلية/القادسية جامعة493.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسين جاسم ميثم اسراء1496241842220016

التربية كلية/القادسية جامعة492.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمجبل عراك مايع أبتسام1497241842220358

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيبرير جواد خضير ارينا1498231842115001

التربية كلية/القادسية جامعة637.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس حبيب علوان فاطمه1499241852149015

التربية كلية/القادسية جامعة618.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين الكاظم عبد عبيس ايناس1500241852114008

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان جهاد جبر ريام1501241852102026

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيحمود موسى عالوي رسل1502241852146008

التربية كلية/القادسية جامعة521.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيفاضل ثامر سعد هللا عبد1503221851006041

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة387.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبياحمد سرحان خالد اشواق1504111822102002

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيخضر بهاض خيون حسين1505291821017066

اآلداب كلية/القادسية جامعة414.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيحمزة متعب ادريس هللا عبد1506241821013026

اآلداب كلية/القادسية جامعة403.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيبرشاوي خضير رعد شهالء1507241822102045

اآلداب كلية/القادسية جامعة461.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر اوشيل غالب احمد1508151841010005

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة385.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد محمد طيبه1509121822093025

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة381.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيحمزه حسن راضي ايوب1510241821008011

الطب كلية/االنبار جامعة675.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيالحميد عبد المجيد عبد عدنان ابرار1511191842198002

الطب كلية/االنبار جامعة673.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمنصور محمد عزيز احمد1512111841025004

الطب كلية/االنبار جامعة673.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيفارس حسين سمير طيبه1513191842217089

الطب كلية/االنبار جامعة672.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعواد محمود علي تبارك1514101842110014

الطب كلية/االنبار جامعة670.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيعليوي سويدان علي حسين1515211841010022

الطب كلية/االنبار جامعة670.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيسليمان داود جمال سمارا1516191842217076

االسنان طب كلية/االنبار جامعة668.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيملغي رزيك مصدق نبأ1517191842243075

االسنان طب كلية/االنبار جامعة663.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيشالل حميد رشيد مريم1518111842080102

االسنان طب كلية/االنبار جامعة661.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيحمادي سليمان ياسين حنين1519191842202016

االسنان طب كلية/االنبار جامعة659.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيمحمد حامد حمدان عثمان1520191841060021

88 من 40 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/االنبار جامعة668.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحسين كامل علي زينب1521191842153038

الصيدلة كلية/االنبار جامعة658.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحردان خليفه غازي نور1522191842153087

الصيدلة كلية/االنبار جامعة656.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمحمود العزيز عبد بكر ابو ميمونه1523311842080053

الصيدلة كلية/االنبار جامعة655.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيحسين دحام العظيم عبد القادر عبد1524191841015039

الصيدلة كلية/االنبار جامعة655.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد عالوي احمد تبارك1525111842109021

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة669.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيمحمود حسن حميد رغد1526191852202008

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة534.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيحسن فليح فرحان احمد1527191851060001

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة506.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيرشيد محمد سعد فاطمه1528101852113022

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة498.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارتطبيقياحمد الطيف احسان أبي1529191851104001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة598.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيطالب خالد وليد ريام1530191742173025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيذياب حمد ياسين خلود1531191842243023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة520.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيدنانه موسى علي غدير1532251842170227

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة552.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيخلف محمد ابراهيم احمد1533191851002002

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة653.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيفرحان محمد اللطيف عبد محمد1534191841011177

العلوم كلية/االنبار جامعة648.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيربيع عمر رحيم موج1535191842198064

العلوم كلية/االنبار جامعة642.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيعبد حماد سليمان نور1536191842183047

العلوم كلية/االنبار جامعة620.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمحمد فيصل حميد انس1537191841007034

العلوم كلية/االنبار جامعة597.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيسلمان عبد محمود سارة1538191842158034

العلوم كلية/االنبار جامعة589.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيدايح اسماعيل حقي ايات1539191842193004

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيجاسم هالل عدنان رانيا1540191842234007

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيسليمان محمد ثامر سيف1541101841205047

العلوم كلية/االنبار جامعة584.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيحمادي طه محمد طه1542191841110010

العلوم كلية/االنبار جامعة583.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيعثمان حمود عماد الدين سيف1543191841003028

العلوم كلية/االنبار جامعة580.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيجياد مسعف دهام هدى1544191842217127

العلوم كلية/االنبار جامعة509.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي جاسم جمعه جيهان1545191852154006

العلوم كلية/االنبار جامعة470.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيجواد نوري جمعه بهاء1546191851020020

العلوم كلية/االنبار جامعة459.0للبنات قريش ثانويةاالنبارتطبيقيخليفه محمد خميس رسل1547191852158007

العلوم كلية/االنبار جامعة451.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيضاري سليمان فائز اصيل1548101852113005

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحنيفش ضرار وجيه سبأ1549191842153042

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة472.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائينصيف ابراهيم صباح نبراس1550191842198067

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة452.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيكسار موسى مهدي سرور1551191842158041

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة449.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين احمد شهاب مريم1552111742115009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة553.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيخلف حمد ربيع صفا1553191842370069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة519.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيبردان غايب نعيم محمد1554191841002070

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيمحمود شكر نوري تيسير1555191842243017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة496.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيجديع عبد عمر زينب1556191842159041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة488.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيحمادي شبيب حمد الرحمن عبد1557191841003032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة604.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيسمير محمد شعبان كرم1558191822188046

88 من 41 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة555.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمناع مجيد عذال وليد1559191821020039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة542.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيخلف أمين نوفل زيد1560191821011017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة510.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيمحمود شاكر منذر عثمان1561191821004029

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة574.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحمد سعد جبر اسحاق1562111821021023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة438.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيعيد عبد غايب المهيمن عبد1563101721014037

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة418.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيحسين رداد حسن معتصم1564101821041049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة407.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد رحيم عماد ليلى1565111822061038

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة396.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيمسعود حميد مدحت مصطفى1566101821032043

الزراعة كلية/االنبار جامعة409.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيدويج حسين طارق فاطمة1567191842162050

الزراعة كلية/االنبار جامعة405.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيخليفه محمد خميس سماء1568191852370017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة607.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيخنيفر حميد كريم اماني1569191822198006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة491.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيحمادي رزيج احمد علي1570191821345012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة484.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبياحمد خليفة عباس تغريد1571191822369063

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة475.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيمخلف محمود جبير وليد1572191821043080

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الزوراء ثانويةاالنبارادبيذياب عواد سرحان رسل1573191822155006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيجاسم أحميد سعدون ضمد1574191821040029

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة457.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعذافه عباس عبدالستار اسماء1575191842139007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة451.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيجعفر عبيد علي شهد1576191842157045

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعطا قيس بشار نوره1577121852102054

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنبارادبيمطر مالك خالد مروه1578191822371026

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيجدوع عويد ردان حنان1579191822178015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة408.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيفتحي عطر عدنان مصطفى1580191821287037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد معيوف محمود اميره1581191842157010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمحمد نواف محمد نبأ1582191842217113

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعلي رشيد حميد ديار1583191842370030

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيحمد يوسف هيثم نور1584191842234032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيجاسم هللا عبد احمد سوالف1585191842226055

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمذود مخلف عيد زينه1586191842217063

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيخلف سامي ستار حنين1587191842160018

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف خشان رياض حيدر1588191851058008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي جاسم ضياء بركات1589191851029005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيعثمان حمود عماد سدير1590191851003013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة609.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيكرحوت عبد جبير آية1591191822241004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيحمد علي عباس احمد1592191821292008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيثامر احمد يونس ريام1593191822188023

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعلي حمد خميس ايهاب1594191821109035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبياسماعيل صالح الحميد عبد حذيفه1595191821053009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيحسن احمد خميس ساره1596321822020016
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيفضيل خضر ياسين هللا عبد1597101821055027

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيعلوان حسين حميد امجد1598191821043014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيحسن ابراهيم عايش مازن1599101821009061

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيخلف  عبد حامد محمد1600211821023058

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيعطيه جمعه الدين حسام سيف1601191821037012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيعلي خلف رشيد دحام1602191841050008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيصالح عبد جبار زينب1603191822241022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيعوده كريمان حمد مريم1604191822188049

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعلي الواحد عبد رياض ريا1605191822370051

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيفياض داود قيس حنين1606191822188015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيجاسم محمد جمعه تماره1607191822158008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيثامر اسماعيل سليم رحاب1608191822194011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة421.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخادبيسرحان حربي عادل هدى1609101722157009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة417.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيفيحان حجاب شكر مريم1610191822370139

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة410.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيجاسم محمد جمعه رحاب1611191822158013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة403.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارادبيعبيد صباح عباس سميه1612191822221011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة400.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيفايز صالح مهدي سماح1613191822159009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيخلف ذياب ماجد شيماء1614191842180011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيمصلح عباس خضير صفا1615191842163046

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعلي مجبل جمال شيماء1616191842226060

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيفريج عبد جاسم ورود1617191842163099

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحسن سرحان احمد سهام1618191842226054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمحمد جميل عدنان هدى1619191842198075

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيحمود يوسف علي جنان1620191852204005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيحمدان ساجر هندي داليا1621191852154007

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيفرحان عودة فرحان كاطع1622191821032063

اآلداب كلية/االنبار جامعة433.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةادبيمحمد صالح الرحمن عبد استبرق1623321822066019

اآلداب كلية/االنبار جامعة429.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبينايل عبد علي زكريا1624191821058017

اآلداب كلية/االنبار جامعة412.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارادبينايل محمد خلف احمد1625191821026006

اآلداب كلية/االنبار جامعة442.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيحمد عيفان حسين مصطفى1626191841071074

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة400.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيخليل ابراهيم منير ياس1627101821041056

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيرشيد حردان ياسر سجى1628191842178030

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد عبد قاسم صهيب1629111851025016

الطب كلية/العراقية الجامعة689.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عبد احمد حيدر1630101841020048

الطب كلية/العراقية الجامعة685.6للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعتيوي محمود باسم رانيا1631131842070063

الطب كلية/العراقية الجامعة685.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد فرحان غانم امينه1632141842094020

الطب كلية/العراقية الجامعة685.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمهدي علي محمد عباس حسن1633231841020054

الطب كلية/العراقية الجامعة685.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيوهيب كريم استبرق سيف1634211841088028
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االسنان طب كلية/العراقية الجامعة671.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم عباس حازم جنات1635241842106026

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة670.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع عبود نجم تقى1636141842066009

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة670.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم سلمان اياد عال1637141842112046

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة669.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكنيهر ناصر جبار زهراء1638151842080047

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيرضا علوش سعدي فيان1639101852119019

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزرزور الحسن عبد نجم حيدر1640151851005045

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيساجت لفته محمد يوسف1641141851018139

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة514.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمخلف محمد احمد لينا1642101852120055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة613.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد فؤاد عصام ساره1643131842070114

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة611.1الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد فازع مهيب هللا عبد1644101841002058

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة583.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح احمد عامر العابدين زين1645111851016033

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة607.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمرزه علي حسين ايالف1646111842114008

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة601.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي قادر موفق زينب1647131842104032

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة572.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حسن فالح بتول1648131852092004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيخليل علي سالم حسين1649141821061037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد الرحمن عبد عدنان زينب1650141822151008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد حكمت زهير مالك1651111822108085

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيعويد الحسين عبد عالء حوراء1652141822401041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة575.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حسين صباح فرح1653111822118013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيحسن احمد الباسط عبد محمد1654101821016049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيجاسم رعد جبار لبنى1655191822259011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي عبود ضياء حوراء1656111822102014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان جاسم محمد علي1657151821007132

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيرجه سليمان خميس هللا عبد1658101821018017

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخادبيكمر عواد حميد الرا1659111822098006

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيجميل خليل لؤي نور1660131822079065

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة513.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان حسين ناصر نور1661111822098010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد نجم هللا عبد مريم1662141822079100

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة510.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيديوان النبي عبد حبيب حسين1663151821005014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيحسين شمس حسام هديل1664111822070091

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيالكريم عبد محمد وليد مريم1665101822079023

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة489.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد شاهين اياد هدى1666191842259012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمنديل غازي رضا كرار1667121841031130

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقاسم الحسن عبد رحيم باقر1668151841007020

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة465.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغافل عربي فرج محمد1669141851004031

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيتالي ناجي علي كرار1670121821032097

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيمشكور عواد شحاذة قتيبة1671101821055036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي احمد طالب احمد1672111821181008
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيعكظ جبر حميد علي1673111821032037

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيمهدي صادق اسماعيل مهدي1674211821006028

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائييوسف علي محمود بان1675121842120002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيغضيب احمد كامل رقيه1676211842209005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيناصر احمد حامد رقيه1677101842108016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسن صاحب خضير بدور1678231842095012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيعبادي خليبص ناهض حسين1679231841255030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيعكله مدلول اسود حيدر1680221851045021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة469.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبيد دلف عزيز ميس1681111852151013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة515.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيكسار العالي عبد حسين تبارك1682131822081001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيشارع حطحوط صالح أسماء1683141822122001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيسعيد كريم صباح بروج1684141822067019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبياالمير عبد هجول حسن ندى1685211822206016

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن كاظم علي براء1686141822075041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد نجم حسين اكرام1687111822133009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيخلف محمد عمران مريم1688131822075026

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن فليح مجيد ايمان1689141822102008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيهادي حسن وادي سراب1690111822095068

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعبد ندى خميس زينه1691101822108025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيفيحان جريان سعد جوهره1692141822143011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيكاظم احمد حسن زهراء1693211822156009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة463.0الخارجياتالثانية الكرخادبيعبد علوان محمد طيبه1694111822401061

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيجعفر موحي فوزي ضحى1695131822104033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل ابراهيم خليل فاطمه1696141842076069

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيعباس عزيز وسام لمى1697211822133049

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيسحاب هادي سامي ميالد1698111822084103

اآلداب كلية/العراقية الجامعة499.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيهذال الخالق عبد شالل الحميد عبد1699211821038074

اآلداب كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيطارش راشد نعمان شيماء1700111822071076

اآلداب كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيفليح كاظم فرج صادق1701141821061072

اآلداب كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين اسماعيل المنعم عبد شهد1702141822122020

اآلداب كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيمشعان حسن فالح شيماء1703111822088022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيارميض محمود يحيى زكريا1704131821015022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم حسون محمد زهراء1705131822099027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيزويد جوده محمد زهراء1706111822111031

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيسالم حمادي ابراهيم براء1707191822246002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيعواد خلف لطيف ابراهيم1708101821013001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيباكي هللا عبد علي حريه1709151822045022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيحميد يونس كنعان مريم1710101822095024
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيعبد حسين هاشم علي1711211821262015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيليلو كريم شاكر أمجد1712111821052009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد عبد محمد عبد1713121821003053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن زبون مسلم حنين1714131822081003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم مطشر تركي مقتدى1715131821045108

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيعليوي حسين احمد رانيا1716211822110019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيعراك محمد قحطان هند1717111822063032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمناتي مريوش عوده فاطمه1718141842133047

اآلداب كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيالحليم عبد علوان وليد ياسين1719191851013035

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح ثجيل صالح زهراء1720121822123014

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان جاسم محمد نورا1721151822044106

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم احمد قاسم عمار1722111821210069

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي خميس رعد نوران1723111822099057

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيمطرود مطير ثامر علي1724221821307058

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيربيع فنر حافظ رؤى1725121822102030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيصفر حسن رشيد زبيدة1726211822133024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم احمد لطيف نسيم1727131821004074

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيصبر شلش الستار عبد هدى1728111822105072

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيهالل عبيد هادي علي1729111821164007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيناصر خليل نبيل الرا1730111822071099

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيحسين مهدي منعم البنين ام1731211822133003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيعباس فاضل عباس علي1732101821052018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيقنبر عبد نجم زينب1733211822217005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة422.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيخضير عدنان محمد سرى1734111822095070

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة422.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيعلوان حسين زهير منتظر1735211821006027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة422.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيخرنوب سالم توفيق الهدى نور1736141822093082

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة421.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد صالح حازم أحمد1737131821033001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة421.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيغزيوي عبد خالد سهام1738141822122019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة421.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبد عدنان مريم1739111822069027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة421.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيشبيب جودة كاظم احمد1740141721024020

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة420.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيعلي خلف جمعه علياء1741211822181023

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة420.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيحسين ناصر كاظم بسام1742211821226007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة418.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيهليل الفي كاظم هديل1743121822104034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة418.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيمحمد شريف عقيل رؤى1744221822323015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحمد مردان غانم حوراء1745231842271087

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسوزه قاسم محمد زهراء1746131742097027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبود طالب قائد نور1747141852067033

األعالم كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبياحمد حامد طالل اوس1748211821077021
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األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيخلف زيدان عامر ياسر1749111821059108

األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيمدحي لطيف الرحمن عبد امير1750101821018007

األعالم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيساعد مسلم الدين هيبت حوراء1751271822088023

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس لطفي احمد تماره1752121822089018

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم حميد علي عمار1753121821018038

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيعلي توفيق مؤتمن احمد1754101821013012

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد داود عارف الهدى نور1755101822101056

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيخلف محمود احمد محمد1756211821078031

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي مجيد رشيد مرتضى1757131821023071

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيعناد فرحان احمد هيثم1758111821029126

األعالم كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحبيب جعفر الدين تاج حنين1759101842115039

الطب كلية/بابل جامعة695.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسوني منعم طاهر هدى1760231842087271

الطب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحميدي علي حسين الهدى نور1761231842088316

الطب كلية/بابل جامعة684.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم حسن يحيى خديجه1762231842088074

الطب كلية/بابل جامعة683.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيشنان وهاب حاتم سالم1763231841173051

الطب كلية/بابل جامعة683.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمحمد صادق جعفر كرار1764211841003098

الطب كلية/بابل جامعة681.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمعيلف حسين جبار جوالن1765231842271070

الطب كلية/بابل جامعة679.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم محمد هادي هدايه1766121842094208

الطب كلية/بابل جامعة678.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيفرهود سامي حميد سرى1767231842123044

الطب كلية/بابل جامعة678.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيمحمد يحيى محمد ايهم1768231841280005

حمورابي طب كلية/بابل جامعة677.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوجر مفتن جليل حوراء1769141842066015

حمورابي طب كلية/بابل جامعة677.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمسربت حسن طالل زينه1770181842176064

حمورابي طب كلية/بابل جامعة677.0للبنات الخنساء ثانويةديالىاحيائيفليح عبد علي زهراء1771211842117004

حمورابي طب كلية/بابل جامعة676.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكاظم جبر عيسى صبا1772231842079028

االسنان طب كلية/بابل جامعة668.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود محي بحر المهيمن عبد1773111841010033

االسنان طب كلية/بابل جامعة664.0للبنين المسائية المالذ ثانويةديالىاحيائيهللا عبد خلف زيدان حسام1774211841283001

االسنان طب كلية/بابل جامعة662.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيرويضي محسن عباس تقى1775111842121013

االسنان طب كلية/بابل جامعة662.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيغزال المجيد عبد عادل عباس1776111841023022

االسنان طب كلية/بابل جامعة660.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمعروف رحيم محمدحمه نورالهدى1777131842108069

االسنان طب كلية/بابل جامعة659.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيخلف ياسين محمود محمد1778211841014095

االسنان طب كلية/بابل جامعة659.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفنجان سوادي خلف حسين1779151841015017

الصيدلة كلية/بابل جامعة675.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيجيجان هادي حسين غدير1780231842102033

الصيدلة كلية/بابل جامعة659.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيالحسين عبد صالح منتظر محروسه1781211842122028

الصيدلة كلية/بابل جامعة656.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيزعيري هللا عبد المحسن عبد مثنى1782231841169054

الصيدلة كلية/بابل جامعة655.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسين علي المجيد عبد زينب1783211842138064

الصيدلة كلية/بابل جامعة655.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجعفر شبيب علي ياسر1784231841020319

الصيدلة كلية/بابل جامعة652.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيكاظم سالم عباس حوراء1785231842118013

الصيدلة كلية/بابل جامعة652.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي علوان محسن الهدى نور1786131842070235
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الصيدلة كلية/بابل جامعة651.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيعثمان احمد بشير نور1787111842102039

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد علي محمد الرضا عبد ايه1788271852060005

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيعطيه عبد اسماعيل محمد1789211851052032

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة538.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيمري عوده علي سالم1790161851135039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة524.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيشالل حالن رحيم ضرغام1791231851026013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة524.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجابر سلمان حيدر محمد1792161851001153

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة523.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيالحسن عبد الرضا عبد جبار حسين1793281851006033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة523.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقياسماعيل محمد حسين فاطمة1794221852113020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيعبدان هادي ناظر علي1795231841024032

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.6الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم احمد عالء طه1796101841002037

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة609.0للبنات التراث ثانويةبابلاحيائيشالش عباس حسين اًيات1797231842148004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيرحيم محمود جاسم مجتبى1798261851014065

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة645.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم طه احمد امنه1799241842121009

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة479.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيماهو زغير جبار علي1800221851019042

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة553.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيبرهان الساده عبد عباس فاطمه1801271842059071

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة553.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيهللا عبد حسين علي هللا عبد1802231841071025

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة509.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيحرش مزهر علي سرمد1803231851040027

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة550.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيصيوان غني علي بتول1804161842153009

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد ابراهيم خليل فاطمه1805271842161046

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة553.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيحذيه جميل علي مجتبى1806221841302024

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة513.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيمهدي وحيد غالب غيث1807231851069043

العلوم كلية/بابل جامعة578.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيحميدي هاشم محمد خليل1808231841054041

العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبد جاسم محمد رسل1809231842088091

العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيفواز عبود عنيد هللا عبد1810111841025045

العلوم كلية/بابل جامعة517.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيجاسم نصيف جسام ميعاد1811211842244015

العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيياسين علي حسين فاطمة1812211842121074

العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيقدوري هدلوش عدنان مصطفى1813211841030071

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيمحمد سليمان نجدت ساره1814201842131013

العلوم كلية/بابل جامعة489.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيراشد مرزة كريم علي1815111841029017

العلوم كلية/بابل جامعة481.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيكاظم متعب جواد مصطفى1816231841206040

العلوم كلية/بابل جامعة478.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيعرموط مزهر محمد أسيل1817261842126002

العلوم كلية/بابل جامعة519.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيمهدي االمير عبد كامل رسل1818271852065015

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيموسى مهدي صالح اسراء1819231852078005

العلوم كلية/بابل جامعة464.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيسلمان كاظم العباس عبد سميه1820231852115021

العلوم كلية/بابل جامعة464.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيعلي عبد علي محمد رسول االء1821271852054002

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيطابور محرج كامل بشرى1822241842093017

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة467.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكريفع عباس نعمه زهراء1823231842079020

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة457.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعبيد عباس حمزه ساره1824231842081037
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة454.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيكريم نوري حسين آيات1825271842059003

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة448.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيعبيد حسن صالح الهدى نور1826231842105040

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة606.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحسن ياسين كريم سالي1827231842142116

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة549.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعصوان حبيب االمير عبد حوراء1828271842094018

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة548.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيحمزه فاضل احمد بنين1829231842212003

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة536.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعيسى شمران هادي زينب1830231842271163

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة528.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيحنحوص كاظم حاتم علي1831231841023014

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعبود نجدي علي فاطمة1832231852098051

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة527.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيخليل زيد عبد حسين ضمياء1833231852134023

القانون كلية/بابل جامعة518.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيربيع صالح حميد رنين1834231822095017

القانون كلية/بابل جامعة507.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيياسين فاضل فالح عامر1835231821029020

القانون كلية/بابل جامعة473.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسين حمزه محي ايمان1836231822117012

القانون كلية/بابل جامعة473.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيمحمد جاسم محياوي مصطفى1837231821011123

القانون كلية/بابل جامعة469.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيعباس محمد الرضا عبد حمزه1838231821251068

القانون كلية/بابل جامعة462.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحسون كاظم حسين شهد1839231822121024

القانون كلية/بابل جامعة449.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيمزعل أحمد عمران زياد1840231821034034

القانون كلية/بابل جامعة444.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيعاكول صريم هاشم احمد1841231821014009

التمريض كلية/بابل جامعة629.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم حسين منتظر1842211841063068

التمريض كلية/بابل جامعة624.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعمران الهادي عبد علي مريم1843231842088289

التمريض كلية/بابل جامعة624.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيخنيو ريه سعد زينب1844211842102028

التمريض كلية/بابل جامعة610.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيهاشم حسن عالء كوثر1845231842080072

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة491.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسين كريم محمد1846141821015090

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة462.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيكاظم مراد اياد رعد1847211821083009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة450.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحميد كريم احمد زينب1848211822155049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة437.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيدانه نايف قحطان علي1849231821052067

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة423.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيهظيم شالل حسين مؤمل1850231821001062

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة421.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان محمد مازن مصطفى1851111821001072

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة420.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيهللا عبد نوماس مسلم بتول1852231822091004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة419.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيعاشور عون عبد ثائر علي1853231821023028

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة458.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد حيدر زيد1854231841212009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة456.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيراضي حلبوص بحر شاكر1855111841003013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة434.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعصفور احمد سلمان خلدون1856211841004044

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة440.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسين سلمان مانع همام1857231851003125

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد قاسم هللا خير حسين1858251841007053

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيحسين مدب كريم فاطمه1859231842094033

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائينايف عبد عماد علي1860231841031082

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد عبد قاسم حنين1861111842082021

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة563.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد كاظم قصي بنين1862231852205003
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيمحمد ادريس هاشم مريم1863271852083045

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيهاشم عزيز صباح دعاء1864231822112007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة582.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيجمعة راشد سلمان مسار1865231822194006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة564.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيمكي عبد جميل زهراء1866231822106012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيجبر هادي حامد فاطمه1867231822093075

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة547.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعبيد مهدي باسم أكرم1868231821034010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة526.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيحسين كاظم قاسم فاطمه1869231822129008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيخضير هاني حسين نور1870231822092043

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيعيفان عمران مهدي استبرق1871231822115002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيعلوان هللا عبد قاسم كوثر1872231822125034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيالزهره عبد يوسف نوري سيناء1873231822101019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيراشد عبد مهدي امير1874231821014017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة484.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيحاجم شمران عدنان بخيته1875231822179004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيكسار عطيه حمادي حسن1876231821068011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة473.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيكاظم كريم مجيد كريم1877211821215010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيهادي محمد جمال غفران1878231822080017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة464.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحمزة بردي جاسم زهراء1879231822115020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر حسن ابراهيم زهراء1880131822084010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة570.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعطيوي مجهول عالوي كوثر1881231842140034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة621.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد كاظم قصي زهراء1882231852205007

اآلداب كلية/بابل جامعة442.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيكردي علي سعد علي سيف1883121821032059

اآلداب كلية/بابل جامعة436.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبينعمت قاسم نعمت حسن1884231821046013

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيحمادي عبد سليم علي1885231821029026

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيموسى كريم الحسين عبد زهراء1886231822108008

اآلداب كلية/بابل جامعة419.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيصادق عيسى أسعد منار1887141822106043

اآلداب كلية/بابل جامعة415.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيابراهيم يوسف هاشم دعاء1888231822128018

اآلداب كلية/بابل جامعة403.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحيسن جحيل جميل عباس1889151821074095

اآلداب كلية/بابل جامعة399.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعبيد عباس عامر بنين1890231822087009

اآلداب كلية/بابل جامعة397.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيحمادي عالوي حسن عباس1891231821038027

اآلداب كلية/بابل جامعة381.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيجابر كامل احمد مصطفى1892271821045048

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسين غازي باسم علي1893251841200051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبياسماعيل هادي علي األء1894231822083004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيشبيب حسين سليم شهالء1895231822197005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيعبد الكاظم عبد حسين قاسم1896231821252079

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيلفته كاظم مزهر مالك1897231822119089

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيواوي ستار رحمن سارة1898231822174008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيجاسم كاظم اياد فاطمة1899231822197010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعبيد جبر حسين زهراء1900231822093036
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيراضي صيهود كاظم عباس1901231821250026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة448.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيمزهر رحيلي سعيد ظالل1902231821183041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة446.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيخلف هاشم محمد ندى1903231822077032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة439.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيكاظم جهادي حسين شهد1904231822087035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة438.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبينزام عبادي حامد هيثم1905231821051062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة436.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيكاظم عبود علي حيدر1906231821022025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة431.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيعلي علي عبد صبيح نبأ1907231822143023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة430.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيناصر هللا عبد حسن منتظر1908211821025029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة425.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحسن صبري ناجح علي1909231821052070

األساسية التربية كلية/بابل جامعة423.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيبريسم كاظم احمد محمد1910231821001065

األساسية التربية كلية/بابل جامعة423.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيالعزيز عبد خليل حيدر محمد1911261821013123

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيصادق ماجد امين شهد1912271842056181

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيكاظم عبيد نجم فاطمه1913231742115080

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد سليم سعد اوس1914231841002030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة451.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيسلمان االمير عبد قاسم محمد1915231841043041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة448.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكاظم جبر عيسى نبأ1916231842079043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة434.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه احمد حميد ايه1917111842083007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة432.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيوردي علي الرحمن عبد امنة1918231842115008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة447.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى فاضل شريف حسين1919221851310049

األساسية التربية كلية/بابل جامعة434.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلتطبيقيابراهيم حسن مناضل نور1920231852150019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة433.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيلهيمص حمزه حامد نبأ1921231852188003

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة398.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيفليح عبيد حازم مروج1922231822128057

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة413.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيراضي محمد علي هديل1923231822122035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة408.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيكاطع ثجيل ساجت طيبه1924231822119071

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة396.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيحميد جاسم هاشم عقيل1925231821061041

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة385.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلادبيكريش عبود الحسين عبد محمد1926231821254034

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة420.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيمحمد ادريس هاشم يوسف1927271851150212

الطب كلية/النهرين جامعة691.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسن فليح عباس نبأ1928211842139135

الطب كلية/النهرين جامعة691.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيمه حميد طارق زينب1929131842118108

الطب كلية/النهرين جامعة690.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد مصطفى1930101841042022

الطب كلية/النهرين جامعة690.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد الرحمن عبد عدي نور1931101842101106

الطب كلية/النهرين جامعة690.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيدخيل عمر محمد حماد1932191841067031

الطب كلية/النهرين جامعة690.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد كاظم جواد ايناس1933131842086009

الطب كلية/النهرين جامعة690.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عيدي علي ايات1934101842137010

الصيدلة كلية/النهرين جامعة669.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد عبدالصمد عماد ابوالفضل1935131841023001

الصيدلة كلية/النهرين جامعة662.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد اسماعيل رعد لينه1936141842094152

الصيدلة كلية/النهرين جامعة660.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعبود جبار ستار علي1937211841013069

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة655.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس علوان ثامر آمنة1938111852101005
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المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة600.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمجيد ناجي غازي حيدر1939121851015009

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة596.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبد سمير الرحمن عبد احمد1940101851016007

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة568.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد داود اسماعيل زيد1941111851021039

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة633.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد رزاق فاضل رقية1942121842110028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفالح محمد غالب نورا1943141842086223

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة550.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيشهاب صبحي احمد الرافع عبد1944111851018033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة636.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جواد الرزاق عبد رقيه1945141842129018

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة653.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيدارا كريم نوري الرا1946101842079024

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان عبد سعيد الهدى نور1947141842140132

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان محمود احمد اية1948101842118012

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم محمد باسم الهدى نور1949111842103059

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة634.8للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي نايف الستار عبد صفا1950101842115119

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة632.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس محمد خالد نادين1951101842118083

العلوم كلية/النهرين جامعة626.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطارش محمد سعد دعاء1952141842100029

العلوم كلية/النهرين جامعة573.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم خضير علي طيبة1953111842101034

العلوم كلية/النهرين جامعة570.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان االمير عبد نمير نور1954101842115191

العلوم كلية/النهرين جامعة500.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيذويب جابر هادي الفاروق1955111851011012

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة539.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد شهاب قاسم أيه1956101842077010

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة641.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي محمود شاكر عباس1957121841043007

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة634.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيرميض داود عزيز عدنان1958181841014024

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة535.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحي زغير حميد غفران1959141752068015

الحقوق كلية/النهرين جامعة590.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل سعدون احمد سجاد1960131821009049

الحقوق كلية/النهرين جامعة585.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين زكي نزار زكي1961131821017052

الحقوق كلية/النهرين جامعة581.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيعسل سمين حميد زهراء1962111822064033

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة547.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيجربوع محسن حميد زينه1963141822069035

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة539.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيخلف محمود صالح دانيه1964111822067011

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيحمادي صالح العظيم عبد مصطفى1965101821027106

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة574.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان عبيد اذياب علي1966111821033063

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة566.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجريو جابر حامد كوثر1967111822071098

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة581.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين فائز شمس1968101842115110

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيبريس حسين اسعد رسل1969211842173017

الطب كلية/ديالى جامعة681.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن كاظم رائد فاطمه1970131842095021

الطب كلية/ديالى جامعة680.2للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيغفور عباس جليل بتول1971151842057006

الطب كلية/ديالى جامعة678.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائياسود احمد عماد مها1972211842291119

الطب كلية/ديالى جامعة677.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحمود ياسين طه سجى1973211842140117

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة634.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقياسماعيل طه سالم رقيه1974211852118009

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة605.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيمجيد جواد بدر ذرى1975211852098013

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة587.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيعلوان اسماعيل حامد رغده1976211852117011
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الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة534.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقييوسف يعقوب ضياء اسماء1977211852102002

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة507.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيشمخي ديوان علي محمد1978271851030080

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة519.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيخلف زيدان عاصم هبه1979211852170021

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة507.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيشكر علي خليل الحسن1980211851014015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة625.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيناوي كريم محمود ايمان1981211842094015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0للبنات البيداء ثانويةديالىتطبيقياسماعيل قادر رائد زينب1982211852142002

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيفاضل محمود مهند فاطمه1983211842143075

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة520.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيحبيني حسين علي صباح1984211851206005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة608.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيالقادر عبد صالح هاني معتز1985211841065088

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيسلمان داود سليمان نرجس1986211842140184

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة577.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيهللا عبد يحيى عاصف احمد1987211841065004

العلوم كلية/ديالى جامعة625.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيداود حبيب ناهد سكينه1988211842135055

العلوم كلية/ديالى جامعة570.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيأيوب لطيف علي نعيمة1989211842064022

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيعلوان محسن عوده احمد1990211841272017

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيخلف حسن صالح محمد1991211841003108

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيسليم حسين محمد هللا عبد1992211841010045

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيهللا عبد احمد سالم طيبه1993211842105017

العلوم كلية/ديالى جامعة553.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمحمد مجيد كنعان ريام1994211842090051

العلوم كلية/ديالى جامعة545.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمهدي خضير رياض ايالف1995211842178038

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعبد نوري باسم جوان1996211842140056

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم محمد نجاح نور1997141842132072

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيكيطان هذال حامد هديل1998211842119031

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيالقادر عبد الكريم عبد عماد علي1999211841020052

العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيمهدي حسين علي تبارك2000211852117005

العلوم كلية/ديالى جامعة508.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيصالح عبد صالح ضحى2001211852157018

العلوم كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيورد ياسر صباح محمد2002211751080020

العلوم كلية/ديالى جامعة483.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيياس جواد نوري رفل2003211852136016

العلوم كلية/ديالى جامعة476.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيحسين علوان موسى عامر2004211851206007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة661.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيمنصور كامل رعد شهد2005211822101024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة580.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيموسى احمد وسام فنار2006211822098036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة574.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىادبيحسن مهدي صالح محمد2007211821031021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة561.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيعلي محمد عبد منير2008211821205028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة535.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيظاهر كامل قاسم سامي2009211821005020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة497.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيناصر حبيب سمير مالك2010211822097070

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة483.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمحسن كاظم دلف حوراء2011211822145019

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة531.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعبود نايف ناجي حنان2012211842145027

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة516.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيصالح محمود اسماعيل سجى2013211842121054

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة496.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن كاظم محمد البنين ام2014121842090003
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الزراعة كلية/ديالى جامعة404.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيغيدان عبد باسم علي2015211841010048

الزراعة كلية/ديالى جامعة444.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقياحمد مصلح حسن رسل2016211852098015

الزراعة كلية/ديالى جامعة436.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيطعمة سالم داود ميراس2017211852098045

الزراعة كلية/ديالى جامعة432.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىتطبيقيمحمود سلطان خليل نسرين2018211852292011

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة509.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيمحمد كاظم خالد محمد2019211821078033

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة507.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيخليل اسماعيل صدام ايهم2020211821078006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة507.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيحسين علوش حسن احمد2021211821018002

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة498.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيخلف جاسم علي اسماء2022211842140009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة495.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيحسن مرشد الرضا عبد حسن2023211841272040

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة491.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيغالم خلف مهدي ردينه2024211842209004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة471.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيفليح عرنوص حامد سارة2025211852121019

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيعبد سلمان نزار حمزة2026211821062017

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيحسين حمد احمد ازل2027211822099002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمحمد اسماعيل القادر عبد مروج2028211842134068

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيحسين الستار عبد كريم مريم2029211842118022

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيرشيد حميد بهجت مريم2030211852226023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيخلف عباس يحيى كرار2031211841248023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيمحي هللا حسب طه زينب2032211842172014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة533.0الخارجياتديالىاحيائيحسين  علي  عبدالمجيد  فاطمة2033211842401039

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائياسماعيل محمد عبد زيد2034211841018014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيعلي عبعوب كاظم مهدي2035211841003126

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىتطبيقينجم علي طالل فاطمه2036211852292008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيبراك محمود احمد االء2037211852145002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة638.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىادبيلفتة محمد جاسم امير2038211821081011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة635.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيخلف حسن فالح مياسة2039211822133052

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة619.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيحسين شهاب فاروق فاطمة2040211822169019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة608.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيحسين علي غالب احمد2041211821040006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيفيصل ابراهيم عباس زهراء2042211822137020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة581.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيابراهيم حميد سامي محمد2043211821007039

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة573.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيجواد الجبار عبد القادر عبد ايناس2044211822181003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة559.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيمهدي رحمن متعب زينب2045211822133030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة545.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيمحمد عباس سلمان فاطمه2046211822291049

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة545.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيجميل الوهاب عبد محمد آيات2047211822117002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيناصر حسون ياسر زينب2048211822099025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة540.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيعليوي عزيز طالب محمد2049211821037026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيمحمد مظلوم زبيد منير2050211821079028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيصالح رشيد صبحي إيالف2051211822165002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيجاسم محمود الكريم عبد زهوه2052211822138023
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيابراهيم محمود رباح نواره2053211822099054

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيعباس ذياب غانم رقيه2054211822117012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيمحمد جبار مهدي اسيا2055211822146006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيياس هادي عماد ضحى2056211822147031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحسين فرحان احمد هديل2057211822094051

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمهدي سعيد صبار تبارك2058211822112008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيوادي حيدر صباح نسرين2059211822103046

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيرشيد مجيد موسى بثينه2060211822146012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيرحيم خلف هاشم هناء2061211822178060

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيمحمد سعدون زيد سعدون2062211821248016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيسرحان هللا حسب احمد محمد2063211821013041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيحسون جبار ستار فراس2064211841059023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائياحمد جعفر صادق احمد2065211841018002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيمحمد جاسم ظاهر هبه2066211852090054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيحسن حسين قاسم فاطمه2067211822140092

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيصالح احمد علي اية2068211822145012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبيحسن ابراهيم يوسف رسل2069211822131006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة496.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيحسن الكريم عبد عباس علي2070211821230006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيالرزاق عبد الرضا عبد حر مريم2071211822145065

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيعلوان ابراهيم الواحد عبد افراح2072211822110006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيعلوي شريف سعد عمر2073211821007028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبياحمد يحيى مالك تقوى2074211822146015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبياحمد ذياب رعد احمد2075211821012004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيحسين غالب فائق محمد2076211821018032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيكاظم برغش اسماعيل لقاء2077211822181026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمرمي عبيد صباح زهراء2078211822145033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيالزم سلمان صالح استبرق2079211822127002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبيمجيد رشيد سعيد مريم2080211822114014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنين المسائية التفوق ثانويةديالىادبيعبود جداح صالح عماد2081211821271017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيعباس خضير عبد انسام2082211842103007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات الحداثة ثانويةديالىاحيائيدبيس عباس فاضل شهد2083211842115015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيجميل ماهر مظفر بتول2084211842139028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيغضبان ذياب مزهر محمد2085211841010069

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيضاري ابراهيم روز ساره2086211842165036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيجمعه علي حسين ريام2087211842110036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيخليف محمد سلمان استبرق2088211842095002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة491.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد شويش لطيف مريم2089211852226024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين ناصر ختام2090211852102009
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيعليوي وهيب محمود ايوب2091211851070008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة473.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيكاظم رحمن علي سرور2092211822133034

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة470.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيمحمود شاكر محمد بنين2093211822133011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيمحمد صالح عالء لقاء2094211822146063

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة461.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيفهد حبيب صالح ايسر2095211821261007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيكاظم محمد حسن نجاح2096211821010057

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيحسن داود سلمان مريم2097211822140102

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىادبيعزيز محمد الستار عبد الحسين عبد علي2098211821031013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيحسين هللا عبد محمد افراح2099211822234002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيمحمد جسام زيد آيه2100211822231002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن مجيد احمد يوسف2101211821238009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيجاسم احمد يعقوب يوسف2102211821012053

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيكاظم جواد قاسم علي2103211821008046

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيصالح هادي خزعل زينب2104211822124017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيابراهيم حامد رياض زهراء2105211822090023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيعلي كريم نوري احمد2106211821248002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة438.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيحسين علي محمد شهد2107211822169014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيصالح ابراهيم هللا عبد باقر2108211821200004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعباس مهدي صالح شيماء2109211822206009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيأحمد القادر عبد ديار أحمد2110211821010004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيمحيسن محمد عادل اكرم2111211821008010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسن محمد باسم احمد2112211821077004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة458.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائياحمد خالد ليث دعاء2113211842098031

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيكعفور شويش نجاح ابتهال2114211842158002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيناصر علي حسين غفران2115211852121026

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة464.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيجواد سلطان الرسول عبد هبه2116211822145079

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة446.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيمحجوب صباح درك عهود2117211822115017

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة436.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيعويد رحيم معن سرور2118211842146029

الطب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحالوب جاسم خضير مهيمن2119271841005325

الطب كلية/كربالء جامعة683.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد ناجح اديان2120271842088004

الطب كلية/كربالء جامعة682.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد صدام محمد حازم2121131841007001

الطب كلية/كربالء جامعة680.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعلوان جبار الفقار ذو سجى2122271842060118

الطب كلية/كربالء جامعة679.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبود بدري كرار فرح2123271842060169

الطب كلية/كربالء جامعة678.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي مطشر مكي نور2124261842250134

الطب كلية/كربالء جامعة676.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد نورالدين كريم ضحى2125131842107066

الطب كلية/كربالء جامعة675.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيحسين خلف مجبل رسل2126211842206010

الطب كلية/كربالء جامعة675.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس ميثم زينب2127231842092094

االسنان طب كلية/كربالء جامعة664.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيحدري حسن كنعان ساره2128211842150011
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االسنان طب كلية/كربالء جامعة658.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعيسى عباس فاضل علي2129171841018154

االسنان طب كلية/كربالء جامعة657.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان رشيد نهاد ياسر2130131841003072

االسنان طب كلية/كربالء جامعة657.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد هاشم ثائر زهراء2131141842133019

االسنان طب كلية/كربالء جامعة656.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسليمان محمود علي آمنه2132121842089001

الصيدلة كلية/كربالء جامعة654.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجعفر هللا عبد علي ضحى2133151842040086

الصيدلة كلية/كربالء جامعة651.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن باسل ايات2134181842176016

الصيدلة كلية/كربالء جامعة651.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم هللا عبد سدره2135171842231149

الصيدلة كلية/كربالء جامعة650.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيحسين كاظم فؤاد اسراء2136191842160002

الصيدلة كلية/كربالء جامعة650.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن كاظم عادل احمد2137131841023002

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة635.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيحسين مسلم انور زهراء2138271852059037

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة554.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقياحمد كاظم االمير عبد المجتبى حسن2139271851002043

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة530.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحمزه العادل عبد اياد فاطمه2140251852059226

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة587.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيابراهيم حسين عالء علي2141271841008049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة578.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخان علي حسين عدنان محمد2142141841020048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحسين رشيد حسين زهراء2143271842058122

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيداود سالم مهدي نور2144241842120223

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة625.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد رضا محمد مصطفى2145111841010073

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة671.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس كاظم رعد يحيى2146111851016110

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد لفته سلمان اسماء2147271842091010

العلوم كلية/كربالء جامعة550.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيداود محمد جاسم صفاء2148271842060129

العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيصالح الحر عبد حسن نور2149271842087081

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيسلطان عباس عدنان جنات2150271842160043

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيبيرام سلطان شاكر حسن2151211841011022

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيادريس الساده عبد علي زينب2152231842112020

العلوم كلية/كربالء جامعة502.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيمنشد ابراهيم قيس الرحمن عبد2153211841012038

العلوم كلية/كربالء جامعة490.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيعبد رحيم المحسن عبد علي2154271851046076

العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيزيدان هاشم احمد علي2155271851036042

العلوم كلية/كربالء جامعة461.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيجواد صالح مهند فاطمه2156271852060043

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة642.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائينصيف عبد مسلم بهاء2157271841008006

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة617.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيعبود مهدي عباس زينب2158181842236082

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة610.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد ستار مازن الضحى شمس2159111842113058

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة591.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عبود الكريم عبد مروه2160181842183040

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة643.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيفيصل كاظم جبار فاطمه2161271852068056

القانون كلية/كربالء جامعة490.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيشمخي كاطع كريم حسين2162271821030021

القانون كلية/كربالء جامعة469.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيعبود هادي حسن احمد2163271821023002

القانون كلية/كربالء جامعة468.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيجبريل حبيب علوان جبريل2164271821006010

التمريض كلية/كربالء جامعة619.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيثاني سالم جاسم عمر2165141841011082

التمريض كلية/كربالء جامعة618.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحنين ثجيل بشير زهراء2166131842118067
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التمريض كلية/كربالء جامعة613.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيمهدي عبود اكرم زهراء2167231842125029

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة497.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيصاحب ابراهيم ناصر مريم2168251842059439

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة474.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيراضي محمد قاسم ايه2169271842093008

الزراعة كلية/كربالء جامعة422.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقينحاري سلمان داود بنين2170231852093014

الزراعة كلية/كربالء جامعة414.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيرحيم الحسين عبد عزيز زينب2171271752071018

الزراعة كلية/كربالء جامعة410.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيسبع عمر الكريم عبد ربى2172211852118006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيعلوان جاسم يوسف علي2173211821073016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيعلي حسن علي احمد2174231821073006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبييونس حمادي حازم علي2175271821003076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبياسود حمد احمد منتظر2176211821056027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيمحي الهادي عبد عماد هدى2177121822093043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيطه هادي حازم علي2178211821007024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة443.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيمحمد جبار رحيم ضرغام2179271821024033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة435.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيحسين مهدي بدر العابدين زين2180211821018015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة434.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبياسماعيل الرزاق عبد علي مبارك2181271821031159

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة431.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيهظيم عيسى عقيل مرتضى2182231821001078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة430.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي حسين جبار وليد2183131821045117

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة429.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيعبود محمد حسن احمد2184231721011107

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة427.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيخضير حسين علي صادق2185271821049073

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة427.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعباس عبود عدنان علي2186211821077112

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة424.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمحمد اكرم طالل مصطفى2187211821077169

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة422.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيجياد حسن سالم قاسم2188231821174018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة421.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمحمد حداوي علي الحسن ابو2189211821077003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة418.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيسليمان زكر اكبر علي سجاد2190271821049068

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة417.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيجاسم ناصر رماح ريام2191231822125015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات األهلية الصدر آمنة الشهيدة ثانويةكربالءاحيائيكاظم جعفر مثنى نبأ2192271842074013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيوادي شياع الزم امنه2193271842067010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد نعمه يوسف غدير2194271842063121

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيمرزوك جاسم نبيل زهراء2195271842079039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيحسين علوان محمود مروه2196271842068102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءاحيائيمحمود زينل صبحي علي2197271841047017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة429.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيرشيد علي صباح مروه2198211842139124

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة422.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد محمد علي حسين2199271841045010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة416.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيتركي كامل سامي منار2200271842091113

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة415.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيحمزة عبد عادل علي2201231841027038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة405.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسن عباس احمد2202111841020004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعاشور مهدي اسعد علي2203231851009041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعلي حسن صالح نورس2204271852095048
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة436.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد علي خميس دعاء2205211852160010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة435.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعويش علوان خليل اديان2206221852190003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة430.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيالحسين عبد المنعم عبد عقيل مصطفى2207231851030021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيرجاب منصور فالح مريم2208221842311039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة527.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائينوح ابراهيم خليل االء2209251842102003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة518.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائينعمه نايف محمد الفقار ذو2210271841007033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة498.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعلي مزعل صاحب ابراهيم2211271841014005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيحسين علي حسين حوراء2212271842147018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيمحمد قاسم ازهر نبأ2213231842079042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيسعد نجم احمد منتظر2214241841016082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيبريسم حمود بشير تبارك2215271852088021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجواد محمد سالم الرحمن عبد2216271851002120

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيصالح كاظم ناصر سجاد2217241851168022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعلوان عباس خضير زهراء2218271822102066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيحسين منصور علي هللا عبد2219181821127023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيالكاظم عبد ناجي حمزه فاطمه2220231822212013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيمحمد ادريس هاشم هدى2221271822098058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة469.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيعبود هادي حسن نبأ2222271822141038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة462.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمسرب جاسم علي حسين2223231821008052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة460.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيدعيوه عبيس داخل علي2224251721021029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة457.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيالسادة عبد حسن صالح فاطمة2225231822205017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة453.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيمسلم كاظم شعالن علي2226111821201121

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة453.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيسلمان مسرهد صالح كرار2227211721008045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة448.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد الدين صباح رياض سرى2228141822132006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة447.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيمياح مهاوش صالح سجاد2229271821024023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة443.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيمحمد عبدهللا حيدر بنين2230271822104005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة443.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعلوان هللا مال عباس سجاد2231271821031082

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة441.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيكاظم جرد فالح فاطمة2232231722178011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة439.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحسين عالء رائد زهراء2233271822099039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة436.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيمياح مهاوش صالح هبه2234271822142051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبينور عبد منهل جاسم رقيه2235271822102057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيكريم هللا عبد هادي فاطمة2236231822148027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة432.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيتبن كاظم مهدي ساره2237231822085008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة432.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمحيسن حسون زيد عبد رغده2238271822094035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة431.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعبيد صاحب عبد يوسف2239271821020079

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة430.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيجبر دايخ علي اسراء2240231822179002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة426.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيحسين ناصر علي حسن2241271821024011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة425.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمنصور الكريم عبد علي غدير2242271822102112
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة617.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد الحسين عبد علي زهراء2243271842056122

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيياسين يوسف حيدر مريم2244271842059081

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيسلطان كطران يحيى سلطان2245251851052022

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة409.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيحريز طارش علي حسين2246211821008020

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة395.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان يحيى حمدي رسل2247111721053071

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة377.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمحمد ابراهيم سعد عائشة2248211822170020

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد غانم خطاب2249231841050011

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة405.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائياعطيه شنون سالم مصطفى2250231841008172

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيغريب كاظم فاضل رسل2251271852067024

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيعباس خضير النبي عبد ايناس2252271822052004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيحسن محمود شاكر فاطمة2253211822234017

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة402.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيمخيف هاتف حيدر هديل2254271822142054

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة401.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيطوفان عباس حسن حنين2255271822053010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبيد راجي غانم عباس2256251841007123

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحمود االمير عبد ماجد فاطمة2257221842113169

الطب كلية/قار ذي جامعة668.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعلي سلطان احمد رسل2258221842178041

الطب كلية/قار ذي جامعة668.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمراد حسين العزيز عبد طيبه2259171842232209

الطب كلية/قار ذي جامعة668.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيكامل حسين ضياء القادر عبد2260211841037013

الطب كلية/قار ذي جامعة667.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيعبود سويف حنظل حوراء2261221842219003

الطب كلية/قار ذي جامعة666.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيمصطفى نائف احسان رغد2262201842154018

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة666.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعطيه ريسان كاظم مهدي2263221841003268

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة659.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيحمادي داخل نور بنين2264221842125032

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة657.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيمزبان الكاظم عبد هادي علي2265221841382040

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة649.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحبيب ابراهيم الحسين عبد هللا عبد2266211841002055

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة649.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعباس الحسين عبد حسن عال2267211842139103

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة649.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائينجم صادق ميثم حوراء2268221842162036

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة648.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيجاسم علي غالب حيدر2269211841003042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحسين هادي مجيد حسن2270161851033022

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة627.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيحسن علي منير رنا2271251842089027

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة626.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائييعكوب لطيف مهند رغد2272211842138046

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيحمود طاهر مهدي ايات2273251852104005

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة647.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيناصر محمد جاسم علي2274211851002043

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة619.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكاطع هللا عبد علي هللا عبد2275281851006071

العلوم كلية/قار ذي جامعة567.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعبود طالب كريم مؤمل2276221841035150

العلوم كلية/قار ذي جامعة549.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيخزعل جبر كاظم مهدي2277221841007067

العلوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيدخيل هميله رشيد اسراء2278221852148002

العلوم كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيصيوان عباس خطار ماجد2279221851081068

العلوم كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيحسين كمر عناد زينب2280221852156037
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الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة477.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيمنصور حلمان وهاب حلمان2281221841059009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيلفته غالي سعدون بنين2282221852116008

القانون كلية/قار ذي جامعة578.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيسدخان علي محمد جعفر2283221821012001

القانون كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيخصاف طالب ماجد زينب2284221822110021

القانون كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيحمادي علوان مخلف الهدى نور2285221822134042

القانون كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبياسماعيل محمد حسين احمد2286221821047004

القانون كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيعليعل الحسين عبد علي زينب2287221822152021

التمريض كلية/قار ذي جامعة619.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعباس خضر كاظم جواد2288281841006032

التمريض كلية/قار ذي جامعة617.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمعيلو غضبان احمد زهراء2289221842209062

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة396.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد هاشم احمد ابراهيم2290141851027002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيجوين طحيور حمود مالك2291221822160053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة415.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيثابت هواش كريم حيدر2292221821059007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة410.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيحسن جعاتي علي سحر2293281822058029

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيحسين عطيه ريسان هدى2294221842392012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيجابر دخيل حسين اكرم2295221851037004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيزناد موحان فيصل سامي2296221841065018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيسلمان غالي هللا عبد ناديه2297221842164062

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيسلمان غالي هللا عبد معالي2298221842164058

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيكاظم ضبيع جليل أيمان2299221842210002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائياالمير عبد نوري الكريم عبد غسق2300221842155066

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة497.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجاسم زامل علي ازهار2301221842311006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيفهد شنان فالح ياسر2302221841036215

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيرخيص حسون ياسر سرى2303221842113138

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيمهدي نور جبار يقين2304221842163066

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحايف مهدي موجد سالم2305231841033040

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيعكلة مدلول أسود ميسم2306221852104027

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جابر جاسم بتول2307221852165006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيجايد جبار حسين ايات2308221852199001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجابر رشيد رعد عبير2309221852160033

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيعبودي هاشم جعيول مريم2310221852187023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة636.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيخضير حسن فالح ضحى2311221822138017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة487.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيعذيب علي كاظم محسن2312221821222022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيضاحي حمود جبار ماجد2313221821226020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد عبد محمد زهراء2314221852125024

اآلداب كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيمغامس طالب عباس روان2315221842190072

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة430.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيبادي خفيف هاشم محمد2316221821373044

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة392.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيصيوان ناصر درهم ندى2317221822160061

األعالم كلية/قار ذي جامعة382.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجوالك شراد ثامر هداية2318221822168064
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األعالم كلية/قار ذي جامعة406.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيمشعب حسن عبد يعقوب2319271841153082

الطب كلية/كركوك جامعة685.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفالمرز هللا عبد حسيب بيناي2320201842334059

الطب كلية/كركوك جامعة678.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد محمد محمود االء2321201842114007

الطب كلية/كركوك جامعة674.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي حسن ياسين نده خه2322201842334072

الطب كلية/كركوك جامعة673.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيموسى سلمان سعود يوسف2323211841052076

الطب كلية/كركوك جامعة672.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان تجي شاكر سجاد2324121841032036

االسنان طب كلية/كركوك جامعة665.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد محمود عهود2325201842211002

االسنان طب كلية/كركوك جامعة663.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائياحمد هلوب عاصي سليم2326171841040007

االسنان طب كلية/كركوك جامعة662.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيظاهر علي خالد رقية2327171842277098

االسنان طب كلية/كركوك جامعة659.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيعباس محمد مظهور ناديه2328211842226015

الصيدلة كلية/كركوك جامعة657.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ابراهيم احمد جنه2329181842244008

الصيدلة كلية/كركوك جامعة650.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيجاسم ناظم فؤاد الرحمن اية2330191842137008

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة629.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيابراهيم غضبان محمد فيصل2331211851013046

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة617.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيحسين علي حسين جعفر2332221851099002

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة616.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيضاحي مدلول صباح مسلم2333251851046055

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيهادي محمد عمار رقيه2334201842148009

العلوم كلية/كركوك جامعة551.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيكنوم داود سعد رويده2335201842134025

العلوم كلية/كركوك جامعة550.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيفرج محمد جاسم مريم2336201842331143

العلوم كلية/كركوك جامعة536.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيعباس القادر عبد محمد اسماء2337201842121002

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى صباح عباس زينب2338201852114020

العلوم كلية/كركوك جامعة478.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحالف محمد محسن مثنى2339201851025038

العلوم كلية/كركوك جامعة467.0للبنات القلعة ثانويةكركوكتطبيقيمجيد عمر فاروق هوزان2340201852104013

العلوم كلية/كركوك جامعة464.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيزيدان خلف عداي زواد2341201851020040

العلوم كلية/كركوك جامعة461.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيعلي سلطان الدين خير رائد2342201851026021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة516.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيالدين نجم صالح محمد ابراهيم محمد2343201841001154

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة509.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيامين أحمد كارزان ساره2344201842135009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىاحيائيعليوي االمير عبد حزام احمد2345211841276001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة497.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائينايف محمد كاظم احمد2346111841203008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة471.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم علي سلمان منى2347181842244029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة470.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيكاظم ولي فخري محمد2348211841272141

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة470.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد فاضل امير برزان2349181851030005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة458.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عزة الدين نجم هارون2350201851005067

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة446.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكتطبيقيرمضان ناصر جمال ليوان2351201752330021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيحاشوش والي محمد زينب2352201822108012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة430.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيعبد جبار محمد مؤمل2353201821079055

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيعيسى سليمان خلف احمد2354201821207003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة406.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبياحمد اسماعيل شت رده زه سهند2355201822132008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة405.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبياحمد شهاب حمد محمد2356201821078094
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة402.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيمحيميد حسن كريم ريما2357201722113017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىادبيابراهيم رجب عماد زينب2358211822174003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة374.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىادبيعزيز صالح حسين عمرو2359211821270041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة514.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيعلي خليل سامي مريم2360211842137077

التمريض كلية/كركوك جامعة632.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيجميل فاضل محمود بكر2361101841013031

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة524.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمود الدين محي مكرم حسين2362201841001057

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة499.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس حسن فالح هبه2363101842136064

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة457.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح هللا عبد زهير سالي2364181842172037

الزراعة كلية/كركوك جامعة411.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقياحمد جبار جالل محمد2365201851311041

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة500.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىادبيجاسم محمود حسيب علي2366211821081025

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيدهام احمد علي وسام2367201821060028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيعلي اسماعيل ابراهيم محمود2368211821051029

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة449.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيسعيد جالل جمعه جرو2369201822340028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة438.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيعنبر سلمان علي مريم2370321822020030

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة438.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيمحمد علي نجم محمد2371201821235040

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة456.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيجعفر حيدر محمد عباس2372201841006022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة445.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيحسين عداي صفاء جانيت2373211842292015

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة436.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيعكله احمد حسن فاطمه2374201842120026

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة430.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيخورشيد جليل علي فاطمه2375201752154019

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة418.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيالوهاب عبد فيصل ساري عبير2376201822167013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة406.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيناصر حمود محمد اية2377201822177006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة396.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيربيع مظلوم يونس هللا عبد2378201821016043

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيمكي عبيس هادي يوسف2379231841011098

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة431.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مزهر محمد أحمد2380241741017001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة427.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم محمود عامر مالك2381131842106030

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة447.0المختلطة الشهامة ثانويةكركوكتطبيقيفرحان عبيد حميد زيد2382201851225004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة439.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي رشيد جمعة يوسف2383201851304113

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيحبيب سلمان ابراهيم هللا عبد2384211841273017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد عواد احمد2385201841002007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة470.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيخضر حسين ياسر ابراهيم2386171841178002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة470.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيدويل سعود العزيز عبد فيصل2387181841036078

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة467.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيعلوان يونس مظهر االله عبد2388211841217010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيساقي اسماعيل مهدي فاطمه2389201852106036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيرشيد حسن يونس شيماء2390201852120019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد عبد قاسم فاروق2391111851025037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة646.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيلطيف عبيد اردالن مروه2392201822340087

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة600.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيهللا عبد عمر حيدر مروه2393201822333042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيتوفيق جميل نبيل آيه2394201822139013
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيرشيد علي حسين مريم2395181822181027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيهللا عبد علي محمد نظام مينا2396201822132014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيخضير محمود قيس كصاي2397211821076033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبياحمد اسود قدير هديل2398201822157038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيحسن حسين محمد نج ره2399201821377026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيعيسى رمضان عباس شذى2400211822109026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيابراهيم خلف صدام قصي2401201821085085

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة470.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيعلي عطية محمد عمر2402201821207041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة470.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيخلف هللا عبد واثق مهتاب2403201822157032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة469.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيعزيز خليل خالد اسراء2404201822154004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيصالح عزيز ناظم احمد2405201821077015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيفهد غازي ساجد اسيل2406201822137002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيعطيه ناظم الواحد عبد رسل2407201822114017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيعواد علي حازم محمد2408211821074072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة452.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيمحمد سليمان خالد جنان2409201822141011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيحمودي نوح سمير رنا2410201822113019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة448.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيكاظم اكبر األمير عبد محمد2411201821018028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة448.0المختلطة الملحة ثانويةكركوكادبيخلف سليم داود حسين2412201821202008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة445.0الخارجيونديالىادبيفدعم  حسين  خالد  محمد2413211821400060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة440.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبياحمد عبد حمدو صهيب2414171821082014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة439.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيصالح خلف السالم عبد رائد2415311821004015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة438.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيخضر هللا عبد مهدي علي2416201821078078

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة436.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيخان باوه حميد رفعت زهراء2417211822179037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة432.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيحمود محمد مجيد طلحة2418201821259244

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0اسطنبول تركيا في االهلية بغداد مدرسةاالولى الرصافةاحيائيصالح حسين حامد عثمان2419131841215006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيكمر علي سامان ايمان2420201852346004

اآلداب كلية/كركوك جامعة476.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيخضر خلف باقر محمد2421171841178076

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة450.0للبنين شورش اعداديةديالىادبياسماعيل ماجد برهان احمد2422211821076002

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة431.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيخالد سلمان هللا عبد صباح2423201821235053

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة419.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيخضير حسن داود خوله2424211822101011

الطب كلية/واسط جامعة680.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحمزة ارفيدي هادي نور2425261842108119

الطب كلية/واسط جامعة670.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعلي حسين جمعه فاطمه2426261842116064

الطب كلية/واسط جامعة669.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعباس طلعت علي شمس2427211842140127

الطب كلية/واسط جامعة669.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيسكران احمد عطية ايسر2428111841019006

االسنان طب كلية/واسط جامعة655.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعيسى جاسم غانم اياد2429181841010008

االسنان طب كلية/واسط جامعة655.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى عمران الخالق عبد ابراهيم2430141841042001

االسنان طب كلية/واسط جامعة654.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهلول فرحان محمد أسيل2431131842118003

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة581.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيعلوان خضر احمد حنين2432271852089013
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة524.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيصالح منجل سعد مهدي2433281851044165

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة534.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيلعيبي ابراهيم حمود مصطفى2434261851003051

العلوم كلية/واسط جامعة533.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعكروك هالل راضي سعدون2435261841001074

العلوم كلية/واسط جامعة531.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن حسين هادي فاطمة2436111842138014

العلوم كلية/واسط جامعة515.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيخفيف راضي حسن صالح2437281851008065

العلوم كلية/واسط جامعة503.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيدبعن مجبر عنيد ماجد2438261851202071

العلوم كلية/واسط جامعة465.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطتطبيقيالزم جاسم فالح بنين2439261852117006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة499.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيحميد محسن حسن كريم2440231841209017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة476.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيراضي صدار عايد حسنين2441231841209006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة462.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيخلف مهنا حيدر كرار2442271841009107

القانون كلية/واسط جامعة592.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيفليح جامل مراد حسن2443261821164004

القانون كلية/واسط جامعة513.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعامود ابراهيم هللا عبد محمد2444261821026065

القانون كلية/واسط جامعة485.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيثامر سلطان سعد غاليه2445261822076037

الزراعة كلية/واسط جامعة417.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيرحمة جابر رحيم رسل2446261852109012

الزراعة كلية/واسط جامعة405.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيزعيبل عيل محمد حيدر2447261851201044

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة477.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيسعد مفتن مجيد عادل2448261821019010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة475.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيفارس فرج غني هاشم2449261821006096

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة465.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيدحام ذهب ماجد حسين2450261821175011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة460.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبياللطيف عبد حميد يونس ماجود2451261821024029

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة445.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيخلف عبد زهير حر2452261821006014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة427.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيعبد محمد هادي فاطمه2453261822087043

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة455.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيحسن محمد احمد زهراء2454261852119007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة431.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيعباس فاضل علي زهراء2455281852055031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة422.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيحسن زميط سالم مسار2456221852107027

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة612.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيراشد جالب محمد زينب2457261852087012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيحسن عويد عمران منتظر2458231851011048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيهداب شخير كاظم عباس2459261821033040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيحسين جليوي كريم علي2460261821008045

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيعباس خضير ياس حسن2461261821017017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة449.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيعبد فضل كريم حازم2462241821011005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة440.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيماهود كاظم جعفر مصطفى2463211821007047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة434.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيسراج شاهود جالل يقين2464261822075027

اآلداب كلية/واسط جامعة417.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعوده خلف حسين رتاج2465261822102018

اآلداب كلية/واسط جامعة411.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيظاهر هللا عطا هللا عبد مسار2466261822109049

اآلداب كلية/واسط جامعة378.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيسياب سلحب كاظم ياسر2467261721201231

اآلداب كلية/واسط جامعة462.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيصالح محيسن علي محسن2468211841012064

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة411.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعليان حسن عباس علي2469231821034062

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة406.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيزاير حسن وسام غيث2470211821003025
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة399.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا جار حسين هاشم حسن2471141821048027

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة424.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيكاظم عليوي محمد علي2472231851006053

الطب كلية/ميسان جامعة673.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيهللا جار محسن صبيح فاطمة2473281842055054

الطب كلية/ميسان جامعة669.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيناصر عبد جمال مرام2474281842065041

الطب كلية/ميسان جامعة668.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيمحسن هللا عبد الحليم عبد استبرق2475321842020010

الطب كلية/ميسان جامعة666.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيجاسم صالح حسن هللا عبد2476241841001152

االسنان طب كلية/ميسان جامعة654.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمود محسن عادل الحوراء2477131842104007

االسنان طب كلية/ميسان جامعة654.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير صاحب هللا عبد فاطمه2478121842094151

االسنان طب كلية/ميسان جامعة652.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد ياسين حسن ياسين2479321841045037

الصيدلة كلية/ميسان جامعة648.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعبود نجدي محسن عذراء2480231842098078

الصيدلة كلية/ميسان جامعة647.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيجمعة محمد انور ايالف2481201842118028

الصيدلة كلية/ميسان جامعة647.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان جمعه ورود2482191842153093

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة636.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيدهش خشن مهدي صابرين2483281852062037

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعرير سعيد سبتي زمن2484261852095019

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة653.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيحسين توفيق اكرم اديان2485281852070001

العلوم كلية/ميسان جامعة519.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيكرم محمد جبار حيدر2486281841011023

العلوم كلية/ميسان جامعة544.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيعبد الواحد عبد نزار زينب2487281852074023

العلوم كلية/ميسان جامعة516.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيرمح عليوي كحامي زينب2488281852077053

القانون كلية/ميسان جامعة506.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمحمد جبر ستار مصطفى2489281821004118

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة429.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي الحسين عبد محمد امنية2490111822095010

التمريض كلية/ميسان جامعة632.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي القادر عبد مصطفى2491201841235021

التمريض كلية/ميسان جامعة592.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحسن عبيد ادريس امونه2492231842125007

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة478.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيقنبر انور طارق علي2493211821217009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة457.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيساجت داود احمد صادق2494281821012029

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة451.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبد عبيس مريم2495111822076115

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة451.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعالوي محمد حبيب محمد2496161851033096

التربية كلية/ميسان جامعة544.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيشهيب باتول علي بنين2497281822071007

التربية كلية/ميسان جامعة534.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيمحمد سعدون هادي حسن2498281821011010

التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيحسن جعاتي علي سارة2499281822058026

التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعتيوي علي ناظم اسيل2500161842290004

التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيعبيد محيسن محمد مصطفى2501281851009089

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيغثيان بنية قاسم يسرى2502281822090061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيسبتي خضير كريم ازهار2503281822080001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة435.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيرشم جبار محمد زهراء2504281822050032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة435.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعليوي الحسين عبد الدين عالء مينا2505281822190059

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة427.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيخنيفر حسين هاشم محمد2506281821039042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة395.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعجيل مدلول جبر الزهراء فاطمة2507221842149017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيرشك جميغ زاهر زهراء2508281752077031
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة437.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيجباره شراد جابر حوراء2509221852164016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة436.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيرحم ثويني كسار عذراء2510221852392014

الطب كلية/المثنى جامعة682.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيجابر الزهره عبد حسين أيه2511291842079001

الطب كلية/المثنى جامعة668.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعلي كريم مالك زهراء2512271842062069

الطب كلية/المثنى جامعة668.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيغازي عوده عبيس االء2513231842117012

الطب كلية/المثنى جامعة667.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيكزار غازي محمد حسين2514241841027048

االسنان طب كلية/المثنى جامعة658.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيعبيد غالي مسير انعام2515291842071010

االسنان طب كلية/المثنى جامعة655.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيموسى طارش الكاظم عبد نبأ2516291842085149

االسنان طب كلية/المثنى جامعة654.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حنون سوادي رسل2517241842119074

االسنان طب كلية/المثنى جامعة654.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم جليل سعد انوار2518111842080012

الصيدلة كلية/المثنى جامعة649.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيجوني الكاظم عبد مازن رامي2519241841041026

الصيدلة كلية/المثنى جامعة649.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيخضير حسين عقيل سالي2520231842114053

الصيدلة كلية/المثنى جامعة649.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر جبار محمد مؤمل2521151841004046

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة550.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعبيد جبير كاطع حسين2522291851004060

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة533.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد حسن قاسم حميد2523251851150092

العلوم كلية/المثنى جامعة491.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيابراهيم محمد بلي محمد2524291851002099

العلوم كلية/المثنى جامعة490.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيمويح خليف جادر جميل2525291851008014

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة567.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسكران مزيهر سنوح نسرين2526291852054073

القانون كلية/المثنى جامعة468.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيراشد جريد طالب حيدر2527291821014075

القانون كلية/المثنى جامعة434.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعلك عبيد صباح حسن2528291821006010

التمريض كلية/المثنى جامعة623.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيفنيص قدوس صيهود بهاء2529211741034007

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة591.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيصالح حسين ثاير علي2530211841206018

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة474.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحمد ملح حسن سجاد2531291841005044

الزراعة كلية/المثنى جامعة424.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقينايف سوادي خلف محمد2532291851026061

الزراعة كلية/المثنى جامعة420.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد علي رحيم حنين2533291852062009

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة409.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمحمد هاشم زاهي سجاد2534291821001067

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة444.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيسكر جهادي حسين امنه2535291852056006

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة582.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيسلمان ناصر مسير عادل2536291841100072

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجنحيت صباح صالح محمد2537291841002154

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيسلطان كاظم محمد مسلم2538241841035082

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة485.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيظاهر شوين توفيق مريم2539291842057220

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيفياض سعد الباري عبد حيدر2540291851016046

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيصالح محمد صالح محمد2541291851025077

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيلفته العباس عبد الجليل عبد زهراء2542291822057056

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيحمد كزار مطشر زينب2543291822075024

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة445.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيسمير ردام مسير نجاة2544291822160064

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة614.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعبجل محمد جاسم حوراء2545291842053019

اآلداب كلية/المثنى جامعة405.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيحمادي مكاوي نواش دعاء2546291822160025
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة476.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيسلمان جساس داخل حنان2547291822087008

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة457.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيكطافه مهاوش ناظم وليد2548291821021110

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة423.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيالنبي عبد فضاله محمد رحاب2549291822057044

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة417.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيخضير بشير جبار فاطمه2550291822087016

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيحسين فاضل كافي نبا2551291852077034

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة553.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيمرهون محمد حسين حمزة2552211851002017

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة552.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيكاطع محمد جاسم مصطفى2553291851100215

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة614.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيعلي هللا عبد سمير انسام2554181842256001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة601.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد تحسين رائد عمر2555211841013073

التربية كلية/سامراء جامعة482.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيمنشد الهادي عبد فيصل تحسين2556211821072001

التربية كلية/سامراء جامعة419.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيوفر جواد كاظم مصطفى2557211821028029

التربية كلية/سامراء جامعة419.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحادبياحمد بدري ضياء سرى2558181822248009

التربية كلية/سامراء جامعة406.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبياحمد تركي نايف الدين نور2559101821016063

التربية كلية/سامراء جامعة405.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيمجيد رشيد وليد مهند2560211821007051

التربية كلية/سامراء جامعة401.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيعبد صالح ثاير صالح2561211821084016

التربية كلية/سامراء جامعة397.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيحميد عبد غازي رفيدة2562211822241003

التربية كلية/سامراء جامعة393.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيسلمان كريم سالم مصطفى2563211821017034

التربية كلية/سامراء جامعة390.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيعبد علي ثامر مصطفى2564231821174023

التربية كلية/سامراء جامعة387.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيحسين رحال مؤيد يوسف2565191821040085

التربية كلية/سامراء جامعة519.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود فضيل جيجان مصطفى2566241841010126

التربية كلية/سامراء جامعة486.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيحسن خضير ياس اسيل2567181842230008

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنين المثنى ثانويةقار ذياحيائيحسين فهد صبيح مقتدى2568221841032008

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيحماد عجمي ماجد عليه2569181842255025

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائياحمد ذياب غانم سهام2570181842255021

التربية كلية/سامراء جامعة440.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيفارس محسن حسن علي2571221841010068

التربية كلية/سامراء جامعة438.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيراشد عريبي عويد حسين2572241841074012

التربية كلية/سامراء جامعة434.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيهللا عبد محمد ماجد ليث2573211841088048

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيشيال حسن فليح امير2574241841015005

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيالكافي عبد روضان فرحان مخلص2575181841010044

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيفاضل زراك محمد يوسف2576231851051133

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيمهدي احيمر جبير احمد2577221751216001

التربية كلية/سامراء جامعة430.0المختلطة السهول ثانويةديالىتطبيقيغزي محسن حامد مهند2578211851209011

التربية كلية/سامراء جامعة425.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمطلق محمد هميس ضاحي2579111851208022

العلوم كلية/سومر جامعة451.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان محسن علي حسين2580221851053018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة473.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيايدام خلف صالح منار2581221852134028

الزراعة كلية/سومر جامعة419.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيجخيم شرشاب ناصر جمعه2582221851301010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة400.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيخضير فاكر غريب مرتضى2583141821024230

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة478.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذيتطبيقيعلي فرج سمير تبارك2584221852203004
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األساسية التربية كلية/سومر جامعة436.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيسعيد عبد فرحان نبا2585221842169053

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة448.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبينجم حسوني ثامر مثاني2586221822177023

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة504.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيمروان مجيلي علوان فاطمه2587221852393026

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة479.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيخليف عبد حنين علي2588221751046064

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة479.0للبنات االهلية العلم منار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد عبد محمد ثريا2589121842129004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسالم شهاب صدام سيف2590141841048039

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيمحمد كريم محمد علي2591211851225015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة428.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي الحسين عبد الكريم عبد شهد2592241852120033

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة606.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين ابراهيم حامد بلسم2593141842114007

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة599.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم مسلم حيدر حنين2594241842114053

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة569.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيداود احمد شهاب شهد2595211842262007

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة566.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد مساهر فارس محمود2596201841020159

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة509.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيحنون الساده عبد حمزه كاظم2597231851069047

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة506.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيحمود االمير عبد كريم ايات2598251852111011

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة398.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد كريم سجاد2599231751004026

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة396.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقيداود علي عبد نجاح اكرم2600271851152005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة415.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيجاسم نصيف سامي وارث2601231851033086

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة408.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيسموم كاظم عباس نبأ2602231852088052

الطب كلية/نينوى جامعة674.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيحسن ديوان خضير ياسين2603231841002209

الطب كلية/نينوى جامعة671.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيمحمود حميد عماد لبنى2604211842290042

الطب كلية/نينوى جامعة671.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيحسن منصور محمد ريام2605211842137033

الطب كلية/نينوى جامعة671.0للبنات االهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حسين الحميد عبد عائشة2606181842266005

الطب كلية/نينوى جامعة669.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيصالح احمد يوسف ماريا2607171842317071

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة585.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيزيدان محمد رعد فاطمة2608171842235154

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة579.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعلي حميد هللا مد تركي2609171841001029

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة542.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيصالح محمد زهير امنه2610171852357002

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة609.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحمدون هللا سعد وليد هللا عبد2611311841024101

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة604.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيحسين إبراهيم عبدالفتاح أنوار2612171842403006

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة571.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيخضر هللا عبد موفق لينة2613171842237210

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة481.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيعبود فهد رائد محمد2614181851086020

الطب كلية/الفلوجة جامعة699.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيفتحي عكيدي نمير سرى2615101842077043

الطب كلية/الفلوجة جامعة683.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيحمادي سليمان احمد كريم2616191841029032

الطب كلية/الفلوجة جامعة676.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيحمد عبيد عذاب العزيز عبد2617231841011046

الطب كلية/الفلوجة جامعة676.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم حامد هيام2618101842113079

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة634.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيمحمود حسن حميد شهد2619191842202035

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيحمادي محيسن امين رضوان2620191841015026

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة557.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيفياض داوود قيس سرور2621191842173055

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة549.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيحميد حسين  عبد هاجر2622191842229055
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة531.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمطلك عوده خلف سرى2623191842188073

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة507.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيجايد محمد جاسم محمد2624191841114048

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة466.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد مجبل مجيد حسناء2625191852188008

القانون كلية/الفلوجة جامعة506.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارادبيكرحوت عبد جبير يعقوب2626191821065041

القانون كلية/الفلوجة جامعة481.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيخلف دحام عامر هاجر2627191822187016

القانون كلية/الفلوجة جامعة476.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيمحمد عبيد حميد رغد2628191822188021

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة614.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين احمد شهاب االء2629101842136003

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة473.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيجاسم كمال هيثم عمر2630191841001070

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة468.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيسهيل حسن صالح فالح2631101841016035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة501.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيمصلح خلف نجم ضحى2632191822193015

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد محمود علي هاجر2633191822188061

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيعبد احمد صباح رافد2634191821070008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة425.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنبارادبيفنوص عواد جاسم عبيده2635191821027011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة419.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيرديني حميد حسين نبأ2636191822194054

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة402.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنبارادبيفراج هندي اياد زياد2637191821337109

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة402.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيعليوي عبود شعبان رانيه2638101722111012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة399.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبينايف مطلك حسن مصطفى2639191821078055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عبد سمير انس2640191841026019

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين كبيسة اعداديةاالنباراحيائيجبير خيري محمد حيدر2641191841017007

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة418.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيسمير عودة خالد محمد2642191841354018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيحسن فليح حميد الرحمن عبد2643191851020041

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمرهج جبار رحيم فقار2644111841026109

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد علي احمد حنين2645251842062151

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة676.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحمزه صاحب هادي يعقوب2646251841150427

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة674.9للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيباباخان كريم موسى عباس2647271841029031

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة674.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عدنان سالم رؤى2648131842103013

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة674.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعيد محمود شاكر احمد2649111841006003

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة653.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد مهدي عادل عبير2650121842109080

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة653.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل الرحمن عبد مهند بكر2651101841013032

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنين العربي التراث ثانويةالدين صالحاحيائيحميد داود محمود احمد2652181841096003

التمريض كلية/تلعفر جامعة593.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد مالك مسلم سندس2653251842100434

الزراعة كلية/تلعفر جامعة381.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد هادي علي مهند2654201751013096

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة460.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيادريس حسين عباس زينب2655171842236045

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة437.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائييونس عباس أحمد علي2656171841178055

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة405.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيعلي خليف حمود سيف2657171851018059

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة623.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسعيد العالي عبد االله عبد علي2658161851022073

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة618.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيشفيق قاسم محمد جاسم2659161851053019

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة667.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد هاشم االمير عبد حيدر2660221851304010
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والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة654.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيكحيط منشد عماد مروة2661161852204029

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة627.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيعباس حسين علي مريم2662221842199039

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة600.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي مهدي جوشن عذراء2663161842184168

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيسالم ياسين طالب فاطمة2664161852210085

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعلي حسين جلعو طيف2665171821080060

التربية كلية/الحمدانية جامعة407.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيابراهيم طلب عمار فارس2666171821012067

التربية كلية/الحمدانية جامعة386.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيياسين حسن فالح مصطفى2667171821025196

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمد ماهر عمر2668171841027097

التربية كلية/الحمدانية جامعة419.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد حسن سالم احمد2669131841006003

التربية كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيحسين فاضل خضر غفران2670211852015013

التربية كلية/الحمدانية جامعة417.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيخلف ابراهيم رعد كيالن2671171851105016

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة685.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيمناحي عبد قاسم هاشم2672261841011144

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة684.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيعداي محمد ناصر براء2673101842101022

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة684.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن حمودي علي فرح2674141842080042

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة683.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد مجيد رعد فاطمه2675121842082022

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة670.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي حسن قاسم براق2676141842149010

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة669.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيحسين حميد عمر وسام2677211841282083

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة666.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود شاكر عماد عبدالعزيز2678131841001033

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة665.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب عادل زينب2679211842136040

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة664.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمحمد خلف نهاد سناريا2680211842110059

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة577.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيريحان سلمان سالم طيبة2681211842121069

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة553.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم طالب صباح امنة2682101842095010

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة545.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشذر خالوي زامل آيه2683121842104004

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة467.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرحمن عبد احمد مهند سجود2684141852117005

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة506.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد مجيد مصطفى مينا2685101842090077

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة496.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيأشعيب الرزاق عبد فوزي انس2686101841014010

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة460.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيموزان محمد جاسم زهراء2687111852076018

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة563.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيعيدان هادي ناصر علي2688111841006051

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة511.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم محمود ثعبان علي2689141841022042

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة558.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل محمد عمر حفصه2690131852070008

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة572.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيمحمد خضر رعد احمد2691231841031004

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة519.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيجاسم حسن فاضل منتظر2692211841050009

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة510.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد نجم عالء كرار2693111841058082

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة504.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير كريم حاتم سجاد2694121841005015

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة463.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي مير محمد مير نمير يوسف2695141851034014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيعبد بديوي السالم عبد انفال2696201842170003

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيخضر سالم غانم احمد2697171841160006

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيفيصل احمد الرزاق عبد اية2698171842267025
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيرجب مقداد قيس اسراء2699171842265001

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين االهلية الفجر ثانويةنينوىاحيائيخضر عبيد دحام احمد2700171841213002

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة472.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيمطر محمود غني محمود2701261851205048

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة454.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمزة الخالق عبد طارق اكرم2702111851021014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة452.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيعبد سعدون خالد ريم2703171852302022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة447.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيالجزاع احمد خلف احمد2704171851143010

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة514.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقيصفو محمد الجواد عبد فاطمة2705171852323013

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيخميس كاظم السالم عبد اسماء2706201842118017

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة532.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد الرحمن عبد ايمان2707201852135005

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيعلي يونس محمد ايهم2708201841008014

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة489.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبدهللا عامج عواد حسن2709191751019022

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة636.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيمحمد رضا رمضان مروة2710201842347016

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيمرعي رحيم صالح نجالء2711201842121054

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة517.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيكامل الوهاب عبد مازن علي2712201841007033

نينوى/الرشيدية/الزراعية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة363.0للبنين األهلية التفوق جيل ثانويةاالولى الكرختطبيقيفرحان هللا عبد فرحان هللا عبد2713101851056003

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة468.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيسليم يونس ازهر امنة2714171852280003

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيصافي حميد بشار امنة2715171842237020

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحامد مؤيد عمار االء2716171842286024

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسين عبد محمد شيماء2717171842231177

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيحسين عبدالمجيد عبدالغني هدى2718251842102050

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميدان خلف نواف شهد2719111842070065

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيجميل حسن محمد طه2720211841055015

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائياحمد عسكر الستار عبد زهره2721171842232146

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيرمضان فتحي عباس زينب2722171842249032

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعمر فتحي عماد زينب2723171842273093

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيقاسم يحيى ميسر اية2724171842286069

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيالباري عبد راشد منان االء2725161842183016

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعساف حسين كمال نبأ2726171842268153

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيهادي عايد غانم خلود2727171842325007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيعواد احمد تحسين حسين2728211841229007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي جدعان سليمان زبيدة2729171842294109

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيجاسم حسين علي حسين2730171841162033

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة605.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسن ساهي خالد رقيه2731181842176041

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيمحمد مدب عايد زهراء2732231842134029

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيحماده يحيى خصرو ياسمين2733211842208024

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة603.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيابراهيم خليل اسماعيل احمد2734201841051001

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة594.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةاحيائيعذاب حسين احمد تسنيم2735321842030010

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة586.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسن مصطفى محمد فاطمه2736171842233150
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التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة565.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيعجمي فارس ابراهيم زبيده2737321842020035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.6للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيجرجيس خليل ثامر زهراء2738181842178008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجراد خضير الخالق عبد ايثار2739181842170012

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيسلمان مجيد طالل نبأ2740181842237030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائياحمد لفتة هللا عبد تمار2741181841006019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود اسماعيل الرحمن عبد هللا عبد2742111841004032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد خلف دحام2743171841018073

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة589.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيحداوي عبد عدنان علي2744101841055036

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة587.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي حسين احمد2745171841001023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة586.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيرمو علي محمد علي2746171841351104

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة585.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيعياش احمد نجيب هللا عبد2747181841016046

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات اليقين ثانويةاالنباراحيائيشاهين حماد جهاد وسن2748191842212033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيحميد محمد راجي عمر2749191841015051

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيعلي عطيه علي نورس2750211842151031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيحمود محمد مجيد هند2751181842222034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناجي عبدهللا عبدالعباس مرتضى2752251841031760

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد يحيى الكريم عبد العزيز عبد2753101841013068

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة619.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىاحيائياحمد سامي مزهر القادر عبد2754171841050009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة602.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيمصطفى احمد عمر موفق2755201841051020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيجزاع حسين علي مرتضى2756211841001048

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيسبع محمد جمال هللا عبد2757101841020088

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيصالح شريف فائز احمد2758171841157009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد الرزاق عبد مقاتل العزيز عبد2759191841104030

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة591.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيرشيد عارف زكي تانية2760201842282176

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة585.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيعلي هدرس علي مصعب2761201841003072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيسعيد الرحمن عبد نافع عمر2762171841007111

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسين حسن صالح دالل2763171842289046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة504.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيخليل اسماعيل ستار طه2764191851003015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحاحيائيغريب رشيد اميد مروه2765181842175014

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة533.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيمجيسر بدر ربع فاطمة2766281842190066

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيعطيه حمدان قيس صفا2767211842095029

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة513.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيمحمود شاكر عامر اسراء2768211842098009

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائينجم فرج ميثم تبارك2769181842176024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين هللا عبد ابراهيم احمد2770181851140002

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيحمود خضير صبحي بكر2771211851053012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد محمد جاسم سجاد2772121821032056

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة376.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيخليل ابراهيم حسين يونس2773211821238011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيابراهيم رجب احمد زينب2774231822095022
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيمحمد احمد نايف علي2775181821313011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيحمادي صبار حسين نمير2776211821252007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0المختلطة مأرب ثانويةاالولى الكرخادبيمشكور كاظم ناجي هللا عبد2777101721158031

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة368.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيمحمد علي محمد عبدالرحمن2778211821076022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبينجم مصطفى سعد امنة2779111822070009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة365.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحيسن عبيد عثمان خالد2780111751021049

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيعزيز فيصل ميثاق الوهاب عبد2781211821065054

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيصادق عيسى عباس عيسى2782211821200015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعباس اسود عالء دانيه2783101822116009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسن نايف رباح عباس2784211821077086

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم صباح فاطمه2785141822067077

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيعلي ابراهيم كاظم مروه2786211822151035

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيحسن اصغر عدنان سهى2787211822178036

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىادبياسماعيل سمير زهير ايمن2788211821050001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم الجليل عبد عالء بسمه2789131822095006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم الجليل عبد عالء ياسمين2790131822095044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيعمران كاظم اياد وائل2791211821057012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة368.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيكاظم ابراهيم ياسر ايات2792211822095001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيمحمد خضير هادي عبدهللا2793231751001023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان عيد كريم رسل2794101822109034

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعباس خضير كاظم شهد2795111822067030

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد ابراهيم طارق ختام2796121822128009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد جبار محمد الرا2797191842189130

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيجواد زاير الحسين عبد بنين2798241842169005

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعبعوب طارق محمد زياد تيم2799241842077023

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيحياوي حسين رياض زهراء2800231842154037

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيفرحان مريوش الحسين عبد جنان2801261842112008

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيبصل هادي سعدون علي2802241841005102

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعدون امين الحمزة عبد مريم2803251842062619

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيعبدال محمد باسم رفل2804241842085027

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبيد سلمان تقى2805271842060049

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيحميد نور مصطفى ابراهيم2806231841280001

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيخضير اسماعيل الحسن عبد حيدر2807211841051003

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة477.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيدحيدح محمد حسين علي2808231841005106

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس فاضل عباس حسن محمد2809251841205159

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيحسين محمد ضياء نور2810221841312028

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيجبر سالم رياض حيدر2811221751021043

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحمزة مسلم حيدر سرى2812231842117087
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الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة602.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعلي حسين كاظم عباس2813261841012064

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة594.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيجابر لفته هاشم جابر2814261851043009

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحمزه نوري محمد صفا2815231842125054

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة571.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيحسين جواد ضياء سجاد2816211841018016

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيياسين احمد كاظم احمد2817211851028002

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة570.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيراضي محمد علي حيدر2818231841023008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيبدن هاشم شاكر مسلم2819221751081109

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيناصر عبد رائد شهالء2820231852126026

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد العباس عبد حسن2821271851030017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة475.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيخليل هاشم حسن ساره2822231852092054

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيزكم خيزران نايوخ صفاء2823111851029010

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيحمزة صفوك عودة اميرة2824231852117002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيزوير جفات رحيم جنات2825131822089004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيشمخي حسن محمد ختام2826111822088009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعبد زيد عبد محمد بنين2827251852170017

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0الخارجياتالنجفاحيائيسلمان عبيدش جابر يسرى2828251842401042

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن عبدالساده محمد مسلم2829251841031788

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحمود حسان بدر محمد2830291841007177

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائينور خضير غالب شيماء2831251842066026

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطية بشير خليل ايات2832251842100059

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيحميد فاضل مهدي سرى2833231842130028

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطعمة مطلك جواد حسين2834141741008023

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيحبيب عبيد مالك بسعاد2835271842052017

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعبود عجه محمد نها2836231842144061

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيشناوي الحسن عبد علي ماضي2837241841207249

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيجساس خضير نعيم فاطمه2838261842115022

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائينغماش جاسم سامي نبا2839231842154084

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيكريم عزيز محمد مصطفى2840251841045097

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيحسين شنيف محمد حوراء2841241842112009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيياسين جبار حسام الزهراء فاطمه2842111842114075

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائياحمد مزهر ماهر حسن2843181841085010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيعاجل ابراهيم محسن محمد2844221851003139

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيكيطان كاظم عليوي بشير2845231851006009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعصواد كاطع معن حسين2846101751024015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيعلوان عبود كامل زينب2847231852079022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيجبير كزار رحيم علي2848231851188005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي خلف علي محمد2849101851024023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيعبيد سيد حسين علي2850281751011066
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد مهدي الكريم عبد مرتضى2851101751015047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد كريم بشير2852231851067018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد عبد عزت نداء2853111852072049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيمهدي حسين شاكر ندى2854261852155009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيفارس مخيف عذاب مصطفى2855231851018044

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس هللا عبد كريم ابراهيم2856111851203010

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرختطبيقيعيسى جبار االمير عبد علي2857111751031014

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم ساهي مظفر ميس2858121852105062

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيطشحيل عباس علي ضياء2859221751010036

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جليل كفاح هجران2860251852170098

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيحتروش جاسم محمد جاسم2861231751009009

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعواد فرهود وليد احمد2862271851007006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد دعدوش احمد حوراء2863131852283003

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرختطبيقيضمد أصفر الرسول عبد ابراهيم2864121851033001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد حسين كريم حيدر2865241751017031

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين االهلية بابل اعداديةبابلتطبيقيخفيف حسن فالح علي2866231751039011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الكريم عبد علي طه2867131821006044

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم حمودي باسم ايه2868101822107003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيراشد سلمان نعمه رشا2869141822099031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيجمعه غازي قاسم زهراء2870211822208004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيعلي حسين سعدون عمر2871211821278040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيفرمان عزيز كمال عمر2872131821012104

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان كريم علي حنين2873141822075053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين حبيب عباس زهراء2874151822047047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيزاير علي رائد تبارك2875111822136013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن محمد مكي سماح2876131822096018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم اسماعيل رعد رسل2877101822133020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيجباره حميد لبيد مؤمل2878141821177127

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد شهاب محمد اسامه2879141721054003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود عباس الرسول عبد مقتدى2880151821007207

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيكاظم عباس قاسم مهند2881261821156041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخادبيزغير حسين عباس ندى2882121822231030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيطه عدنان احمد مريم2883131822119031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسن محمد عمر2884141721015113

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمسير حسين حامد محمد2885211821234009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد جبار ميثاق احمد2886151821020009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيرضا عبد ماجد مها2887141822099065

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعباس خضير محمد شمس2888231822117065
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعلي الرضا عبد حميد علي2889111821021101

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيخلف زيدان الرزاق عبد طه2890211821077082

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيشعيب كاظم فارس نورس2891111822084113

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين جبار عدنان مريم2892131822118141

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود علي خليفة عمر2893111721158040

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةالثانية الكرخادبيحميد ناجي علي المعين عبد2894111821202041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيقاسم انتصار مخلص فاطمه2895231852122023

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسوادي علي محمد جاسم فاطمه2896111822108073

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيشارع حطحوط صالح باسم2897141821040007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمضعن عبد مقداد يوسف2898141821013171

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيسلمان محمود مجيد عمر2899211821013036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحسن يونس خالد اوس2900211821023011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبياشكير مطر اسماعيل احمد2901211821008001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيحميد جودي طالل ديار2902101822076011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيخميس علي جليل طيبة2903141822076058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد عبد موسى زهراء2904131822089006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيسلمان رحيم اياد دموع2905211822133017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيمنصور عليوي صايل ندى2906211822260005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة واسط ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين منصور نهاد ساهر2907131821174009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين حنتاو عباس حسين2908121821170010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيزعال كميل عبد هاجر2909111822112134

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعواد عزيز حسين زهراء2910111822071053

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبييعقوب سلمان حسين سجاد2911121821025049

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0المختلطة السالالت فجر ثانويةالمثنىتطبيقيحامي قطان علي حسن2912291751111004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحنظل وشاح عطا نرجس2913141822070102

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبياحمد خلف رياض احمد2914101821027006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيباشط حميد ماجد زينه2915111822112069

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةادبيرحيم االمير عبد حيدر تبارك2916131822088004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم علوان كريم امير2917111721057015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0الخارجياتاالولى الرصافةادبينجم الكريم عبد علي ساره2918131822401046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيباصي كريم حاتم هللا ايه2919111822105006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيحسن فيصل عامر سنابل2920101822125015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليل عدنان عالء علي2921111851003027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيالرحيم عبد اسماعيل الوهاب عبد احمد2922271751002015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبياسماعيل خليل عصام نور2923121822125102

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد عدنان سهيل سبأ2924141822070061

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات المسائية الهدى ثانويةاالولى الكرخادبيرحيم هللا مال حامد كوثر2925101822224019

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبد عدنان لينا2926111822069026
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيخلف عبيد كاظم انعام2927111822130003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم جبار ماجد بسمله2928141822111005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبيد هادي حيدر2929111821029031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيجالب كامل محمد تبارك2930241852100028

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكاب حسن كريم حسين2931151821008042

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي ماضي حسين بالل2932121821032023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن هندي طارق المرتضى2933131821012019

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةادبيجاسم صاحب شفيع بدرية2934241822092001

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى حميد عباس سارة2935141822074061

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم احمد ثامر غدير2936111822121028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبر احمد ثائر عائشه2937101842119048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعلي مجيد ابراهيم الرحمن عبد2938181841036042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيحمزه حسين وهاب وعد2939271841019084

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيعطوان طه احمد هفين2940211842290055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيصباح عوده وادي حميد2941291841007072

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيخليفه غازي هشام تبارك2942111842078008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير محمد جاسم هاجر2943111842080123

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيجواد حامد احمد علي2944231841052028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيهللا عبد خالد مشتاق جنان2945211842134016

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيجواد احمد كريم علي2946211841008046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيحاجم كوكز سعدون سجاد2947271841020024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيملزوم حسن ساجت بشير2948291841005019

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيجايد محمد جاسم عائشه2949191842139064

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعبار محمود ثامر هبه2950211842110097

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيالكاظم عبد ابراهيم حميد رباب2951261842078021

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيموحان نايف نعيم إسراء2952111842112001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيالواحد عبد احمد حسين حنين2953211842090033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيجلود هويف محسن علي2954221841039083

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة638.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد هاشم سلطان2955201841209020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحمود فؤاد حارث صبا2956211842094060

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائيشالل هللا عبد رحيم يوسف2957111841048023

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن كاظم علي زينب2958151842049027

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين الجديد العصر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عباس هللا عبد زيد2959141851175007

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد كريد ناهي كوثر2960141842108076

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيجعفر رشاد علي زهراء2961211842160010

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد سرحان طه الحارث2962191851003008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين محمود عامر نرجس2963111852089041

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف هللا عبد يوسف سميه2964101852101021

88 من 78 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيراشد عجمي شحاذه عمر2965111851021087

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين حيدر جاسم كرار2966121841031129

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرسن ابوالنون علي نورالهدى2967131842093107

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان حسين احمد حسين2968141851042003

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد تركي احمد هاجر2969101852120069

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيكريم الرحمن عبد عمار ياسر2970111851021133

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخليفه عليوي جبر زهراء2971141852070016

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيبدع عباس عامر هاجر2972211852138041

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس محمود احمد غفران2973101852223014

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسعد عبدهللا كاظم ابراهيم2974131851012002

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيبدوي خضر جاسم سندس2975111842082044

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعلوان كشكول الحسين عبد دعاء2976221842414022

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيقادر ابراهيم كمال احمد2977211841011013

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا عبدالحكيم معتز عبدهللا2978131851006035

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقينجيب محمد سامي محمود مروان سامي2979111851004047

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيعريبي خليل محمد حسن2980111851019005

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد رحيم عماد رويدة2981111852062010

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان جابر فريد مهند2982141841013064

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيعزيز حميد خالد يوسف2983111841016104

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالخالق عبد فاضل احسان علي2984141851022046

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمسلم ابراهيم علي سعاد2985111842114053

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم نصيف سعد ايه2986141842150004

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحسين جمعه حسين مصطفى2987271851008084

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحنفيش عويد كاظم عمار2988141821012064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيغضيب جبير جميل لبنى2989131822111104

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيشاطي عباس عمار دينا2990111822060010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبييوسف جاسم الجبار عبد محمد2991121821018048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيكروم حميد مجيد محمد2992121821018052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيشاكر هارون احمد محمد2993101821013056

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم عصام مهند عائشه2994141822106030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيبريسم بحر خالد ايمن2995211821054017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود قاسم رسول رفل2996131822100019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمجيد حميد مهند ابراهيم2997151821007001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيهللا حسب جاسم حسن منتظر2998111821011066

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيخلف عبداالمير حسين عبدهللا2999261851012016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيجالب سيد محمد ميامي3000111852108039

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيغفوري كاظم احمد عمر3001131851030058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم ديوان خالد حسين3002111851021032

88 من 79 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليل رشيد مجيد علي3003111851016067

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمنصور صالح جاسم فاطمة3004111852109041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحنظل رمل خلف نور3005121852112029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصابط عداي قاسم شهد3006141852074024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين العلمية خلدون ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي ابراهيم خليل الرحمن عبد3007111751055015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمزيد صكر جاسم عباس3008161851358044

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيرشيد غازي محمد سالي3009141822104021

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور عباس صادق زهراء3010131822071048

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي صالح مهدي علي3011111821011042

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي محمد يوسف الدين عز3012101821017053

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر جواد محمد يمامه3013141822095096

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيشهد سلمان هادي محمد3014221851307186

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيمضحي مصطفى فليح وليد3015211751016022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس خضير منعم رشا3016111852070008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيعسل مشعان حمزه محمد3017261841050025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيهذال علي جمال عائشه3018101842077056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيفليح فانوس كاظم وسن3019271842069116

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعلي عدنان يعرب محمد3020211841029029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعالوي الساده عبد الحسين عبد زينب3021121842094107

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيرزوقي مجيد حميد نبأ3022211842097100

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفارس حسين قاسم مسرة3023141842111132

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيغضبان شحاذه فريح ناظم3024191841070034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد شهاب احمد علي3025111841040013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحيدان ابراهيم خليل سندس3026111842133035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيابراهيم داود سامي حيدر3027111841008012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيوهيب كريم استبرق بندر3028211841088016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيعبد سرحان خالد طيبة3029191842195042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد ابراهيم غازي يقين3030111842121064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائينايف الماس حسين الهدى نور3031141842072122

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيلطيف احمد جبار سوسن3032121842108036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيحزام محمد سعد حنين3033291842056027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمطر فرحان عبد اسراء3034121842103003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيمنصور سلمان محمد ميعاد3035101842155017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيزيدان خلف هللا عبد مخلد3036211841009160

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد مهدي علي لينا3037141842078075

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيهللا عبد غاسم جبر مصطفى3038211841008067

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيجاسم كاظم محمد جاسم3039221841096009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيطالب الخضر عبد طالب سرور3040231842126047
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد يوسف عالء يوسف3041141841021175

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحداوي شدهان عامر جوالن3042231841033016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيسالم نجرس حميد زهراء3043181842275039

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.3للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم طالب الرزاق عبد3044181841032011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد احمد هادي سلطان3045131841010051

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيحمادي عبيد محمد احالم3046311842081004

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزة عيفان احمد تبارك3047111842065023

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود عبد علي سيف3048141841018063

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن فليح وليد زمن3049111842086013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين علي قاسم سرور3050111842081025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمة بشير فراس تبارك3051111842110017

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيفليح عيدان علي شهد3052231842122027

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيمحمد عبد سعيد ايات3053271842061005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيسلمان طارش سلمان وهج3054261842120174

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم ابراهيم ظافر نور3055111842073089

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالسيد عبد خفيف عالوي حنان3056141842087005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمحيسن جبر هاشم تبارك3057271842077018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسلمان جبير حيدر رقية3058121842020017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيصبري الكريم عبد صفاء مروه3059211842138109

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعدوان عبد خميس وسام3060191841009231

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكاظم ديلي علي احمد3061251841122012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيحشاش كافي بسمان احمد3062191841111003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيجياد بداع الحميد عبد دعاء3063191842187007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه عليوي جمال اساور3064101842086010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد جعفر ضياء رقيه3065181842176042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيفشاخ خضر محمد باقر3066221841053010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمد فوزي سالم3067121841014013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيعلي عباس عناد خالد3068211841245001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيعلي خضير حسين غفران3069111842085049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطية حنظل حسن اية3070151842044002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيجاسم حمادي رافع عثمان3071191841011079

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين ميسان اعداديةالنجفاحيائيحسن صالح رضا كميل3072251841011020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين حميد حيدر رفل3073141842100034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن راضي علي فاطمة3074141842085014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته خضير جليل تبارك3075141842079016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالياس نوخاس محمد حوراء3076131842072016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبريدي عبد صبيح الدين تاج3077151841005021

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكمال فتحي الدين كمال صفيه3078101842119042

88 من 81 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
االرهاب شهداء قناة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد شهاب احمد عمر3079111841040017

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمود فزع حاتم علياء3080321842029051

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجياد مسعف عبد هارون3081191841007186

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد سليم حسين علي3082211841005068

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائيرشيد محسن احمد عمر3083211841225022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيصالح جعفر صادق رسل3084211842293010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيالعزيز عبد صبحي عالء هبه3085211842151033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم حسام كرار3086211841050007

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيحسين مالك علي نادية3087211842133032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائينعمان فؤاد زمام نبأ3088211842097101

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيمرمي غثيث عدنان شهد3089211842050010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيرضا اسماعيل محمد زينب3090211842102035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمجيد محمود زكريا روعه3091211842110035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيعبد وادي فيصل ورود3092211842094110

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة593.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيصالح هللا عبد طالب فاطمه3093211842090104

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد درع سعد هللا عبد3094111841023024

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيقنبر عبد نجم حسين3095211841278018

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيتالي عباس جميل أمير3096241841169001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجاسم يحيى محمد ايناس3097211842138014

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحماده حسن نعيم غيداء3098211842099061

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيسعيد هادي عباس زينه3099211842160014

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيخلف محمود مهدي منار3100211842137080

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائي علي احمد شالل دانيه3101211842092015

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيعطوان مغير روكان نور3102211842137088

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيروضان عويد مهدي ايناس3103221842204028

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيفضاله مطر حيدر كرار3104141841022057

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيجخير لفته محسن حيدر3105261841002016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشخير حسين صدام حيدر3106251841031256

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد واثق حسين3107241841169014

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي عويز جبار سالم3108241841008056

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين حمزه محمد منتظر3109261841012157

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم اعبيس علي مجاهد3110121841022090

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيغالي جميل ناصر سجاد3111261841012047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد جاسم شهزنان3112131842070141

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم جبار مؤيد مهيمن3113131841031077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخوين كاظم حيدر جهاد3114141841178007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيشاكر محمود رائد الهدى نور3115211842098098

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالوهاب عبد غازي كاظم فاطمه3116141842111116
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم مهدي صالح نور3117111842103061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيرحم جبار الرزاق عبد استبرق3118111842084002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي حماد محمد رحمه3119101842117034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيبدر مسلم عباس ظافر3120111841006031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم جبار غزوان منار3121131842099034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم هللا حسب يوسف احمد3122141841018017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائينايل علي عبد احمد شمس3123101842091053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالل جبار حنين3124101842077017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان لطيف فايق تيسير3125131842079005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود نجم زاهد فاطمه3126141842067053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسن فارس اسيل3127141842100007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعاصي علي حامد الهدى نور3128141842072121

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم علي عباس ساره3129101842155008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود المنعم عبد رضا رند3130111842215051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيرحيم محمد مهند محمد3131111841018094

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد المجيد عبد قتيبه ايه3132101842137013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي فاضل عالء غنى3133121842107162

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان الحسين عبد رعد الهدى نور3134151842040118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحي خالد وليد دنيا3135141842152003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبطرس خلف رائد رؤى3136131842072018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمود فوزي مرتضى هاله3137121842105157

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد محمود محمد محمود3138111841032065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجودة عبود محسن سجى3139121842121014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعزو ابراهيم معمر آية3140111742073008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم عقيل طيبه3141141842086136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد جاسم ناظر ورقاء3142101842079037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس حاتم حسن فاطمه3143111842108049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات االهلية كركر بابا ثانويةكركوكاحيائيعلي الجبار عبد خالد هديل3144201842153007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد تقي حميد زينب3145141842093029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيبدر علي هللا عبد بدر3146211851050003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة499.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي تركي حميد االله عبد3147101851013040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكريدي كاظم محمد يوسف3148141851027060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيضاحي هادي صفوك هادي3149231851022051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمجيد طه عماد رؤى3150131852096007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيعيسى كاظم شاكر فاطمه3151101852096023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيعلي عبد كاظم علي حسين3152121851007024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيغانم شاجب حسن احمد3153101751015005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيالفي هللا مد ماهر سيف3154101851026056
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمادي فاضل جبار حنين3155121852107011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا عبد مطشر علي محمد حيدر3156151851017025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس سلمان سرمد علي3157111851007027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيزغير دحام ماجد مصطفى3158111851011071

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيعلي االمير عبد احمد ضحى3159211852103018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاطع كاظم علي العزيز عبد3160101851008023

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيقنديل علي لؤي دعاء3161191842370026

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االهلية الغد ثانويةاالولى الكرختطبيقياسماعيل عبدالحسن مظفر علي3162101751059004

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف عباس محمد علي3163101851042023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيجاسم حسين محمد تبارك3164211842136020

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محي عمر ميس3165191842246093

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود شكير ياسر اسماء3166141842135003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيحسن عباس االمير عبد حسين3167211751050003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيامين ثامر ثائر رغد3168211852121015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيياس النبي عبد رعد يوسف3169211851002083

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيحسين حمد مجول اسماء3170211852137002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد مجيد هللا عبد استبرق3171121852102005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسين صبري محمد مودة3172121852096014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقياسماعيل خشان عادل مريم3173211852172018

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيياسين هاشم حسين علي3174211851002044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد قيصر هللا عبد3175121841022063

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيجوفان احمد خزعل آمنه3176181842230001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد سامي زيد3177101851020053

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسن جاسم زهير فاطمه3178131752087017

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان داود عدنان تقى3179121852094007

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنين (ع) يحيى النبي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرمح راضي ياسين مصطفى3180141851057027

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفرج صادق عالء يوسف3181141851013114

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم غازي ابراهيم علي3182101851015035

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيجمعه رضوي لطيف مالك3183261751010078

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفهد شذر قاسم ابراهيم3184141851047001

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي خليل مهدي يحيى3185141851005059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم علوان سعد رسل3186131822075008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبييوسف عبد العظيم عبد سلمان3187151821002041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعيسى منعم ضياء حمزة3188141821037118

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد دنيف عبدالحسين سجاد3189121821019006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم هادي جعفر رانيه3190111822114013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيثابت رحمه صباح باقر3191141821005010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيمحمد محمود عدنان مروان3192211821039040
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيرشيد حميد مهند سجاد3193121821002016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحيدر بارح علي احمد3194151821008006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيدنبوس جبر الستار عبد رضاء3195121822102034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن جلوب حكمت شمس3196151822049067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيكريم الصاحب عبد غالب تبارك3197121822123009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم مهدي اسماعيل علي3198141821024130

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد ابراهيم الدين حسام مصطفى3199131821034111

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمزهر ناجي رمزي مريم3200141822076093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر عباس فاضل امير3201151821013006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيدهش طخاخ ثامر غيداء3202141822080050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيجارهللا هادي محمد ساره3203111822105037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد رضا جعفر غفران3204121842123010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجايد علي جايد أمل3205131842100001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفليح الحسين عبد عباس تبارك3206141842137006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرحيمه كاظم فتحي فاطمة3207131842095019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعدون بريدي الكاظم عبد اسراء3208121842098003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين مجيد وادي شهد3209101842111023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات األهلية البنوك ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم خليل اسماعيل زينب3210131842083007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطبر حلو جمعه زهراء3211151742055024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمدان علي جمال علي3212101841020104

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين الصادق اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين هللا عبد سيف3213221741070009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان علي سعد سمراء3214131852087010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم الستار عبد مصطفى علي3215141751063008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم شاكر باسل سيف3216131851227004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهضوم حربي سالم محمد3217121851026036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمناتي سعدون محسن ايات3218131852281001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيحبيب كامل احمد آوس3219111851203001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيناصر عفصان كريم علي3220111821059061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي محمد أحمد بنين3221111822136011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح محمد حاتم جهاد ديار3222131822101026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد الرحيم عبد علي آيه3223131822074005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد قاسم حسين مصطفى3224131821171029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيزيد علي حسين مصطفى3225101821016057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيطرفة كاظم حيدر منتظر3226121821034175

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد كاظم حيدر كرار3227151821017077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيحمد خضير علي شهد3228131822401055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعد خشان كريم حسين3229151821005027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيمهاوش كاظم عناد وليد3230141821025054
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيداخل خليف النبي عبد انور3231141821012009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمجبل جاسم حسين مصطفى3232151821013076

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيكاظم خليل اسماعيل براء3233111822106010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0الخارجياتاالولى الكرخادبيطالل عبود الكريم عبد ندى3234101822401050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد خضير صالح عثمان3235101841026146

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي ياسين سامي هبه3236101842120121

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حسن جدوع سجى3237131852107025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس خضير مالك طيبه3238101852112007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد مزهر اركان منتظر3239111851037068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيعباس خضر يوسف طيبة3240211852098034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبينايف عثمان نبيل عمر3241101821205045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيعلوان محسن عادل محمد3242141821151016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف وردي علي عائشه3243141822126019

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيعيسى جميل محمد حوراء3244111822102015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد عدنان لؤي احمد3245101821016008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعبيد رشام مناف مصطفى3246101821155026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبود مطشر خزعل ختام3247251842108068

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرختطبيقيشاكر جبار رعد جبار3248101751045001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف مولود احمد المهيمن عبد3249101851017041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيخماس سبع فايق ليث3250211821062036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبياسود عبد علي ساره3251211822155058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيحسن جياد زياد شهد3252211822153026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيهللا عبد خلف محمد ماريا3253211822151033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين دمشق ثانويةديالىادبيمهدي محمود ياسر علي3254211821048010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم جواد نصار العابدين زين3255101821018014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيحسن سبتي طالب سحر3256211822099026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيحسين جاسم فالح منال3257211822124022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد زكي مزاحم ايه3258131822079008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس خضير مكي فرح3259141822109060

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيجاسم نصيف سراب فاطمة3260211822220010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم عبدهللا ابراهيم امنة3261141822072006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيالرضا عبد محمد جاسم رشا3262211852291007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0الخارجيوناالولى الرصافةتطبيقيموزان عداي جاسم احمد3263131851400001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيمجيد جواد بدر سجاد3264211851003023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيرضا عبد ماجد صبا3265141822099054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس خضير ياس جمال3266141821004014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيباشي رحيم فرحان باقر3267131821011009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيتمير خلف عبد حسين3268141821012017
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد ابراهيم خليل مريم3269151822049087

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيعزيز فنوص محمد زهراء3270141822122016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيحمد عباس خميس علي3271181821127026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيهالل عبيد هادي هديل3272111822164016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد يحيى قاسم علي3273121821203020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس كاظم قصي احمد3274111751020003

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيروكان علي صباح ريم3275111722133027

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيالساده عبد مخرب جاسم سجاد3276151821020041

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي عقيل عامر منتظر3277101851026137

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيجويد جاسم رحيم زينب3278131822092029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد سعدون صباح ايات3279151822053012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبير الحسين عبد الكاظم عبد علي3280151821020077

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيشبكان كنيش قحطان حاتم3281131821025010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين رحيم علي بهاء3282121821009022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيخلف ابراهيم الفتاح عبد الرحمن عبد3283101821016026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيتوفيق عباس امير كلناز3284131822078037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحمد قاسم الكريم عبد ايه3285151822045015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ابراهيم فارس سيف3286111821203089

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبياحمد ياسين اسماعيل رفاه3287131821015021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد عبدالرزاق نذير حسين3288121821025037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسيد ياسين عطا تبارك3289141842134020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيهدالن حاتم اللطيف عبد صالح3290111851156030

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم خليل محمد اية3291141752072003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي عواد علي عمر3292111851004082

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفتاح بيستون نياز النه3293141852095029

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصبيح داخل رحيم الحكيم عبد3294101851015032

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيالحسن عبد محمد يوسف علي3295111751032062

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح احمد مجاهد احمد3296111851031003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم محمد فوزي محمد3297121851030101

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيكاظم ابراهيم كاظم سهى3298161842228067

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيكطافه قاسم فرحان رسل3299221842323060

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح كاظم اسامه بتول3300161842165066

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة629.8المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيالعباس عبد خضير محمد حسن3301241841041017

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيعلي حسين علي هديل3302211842178176

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد حسوني كاظم ناديه3303221842154127

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيداغر قاسم جمعه علي3304161851051034

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة556.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيخلف ناصر الحسين عبد فرح3305161842152178

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة549.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيحامي قطان علي يوسف3306291751005101
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الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة511.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيصالل جوالن سمير ضحى3307161852228054

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان حمود حمدي رهام3308161852170012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيكباشي منير يوسف عليه3309161852154033

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيكايم ثامر جاسم عباس3310161851355141

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح عامر ميمون3311271841001244

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيزوين شياع محمد هديل3312221842393115

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة612.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر غني حيدر عمار3313121841025067

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيشيحان كاظم اسعد طيبه3314101842084024

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيسوادي غياض مراد هبه3315221842323154

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد محسن فاضل والء3316241842095106

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين هللا عبد محمد3317221841023086

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةاحيائييوسف جبار كاظم محمد3318161841064006

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة566.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيصالح عناد فالح نور3319221842147034

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيهادي كاظم عصام وسام3320101851019172

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيعلي ماهود صباح لبنى3321281852074035

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي جاسم قاسم جعفر3322161751049023

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم علي محمد هللا عبد3323111751058086

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيخليل اسماعيل رياض مصطفى3324101821016058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي جاسم علي هاله3325121822016023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين محمود فاطمه3326111822075040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيموسى ثاني وليد مرتضى3327121821032115

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيمزيد مزعل الكريم عبد حسن3328221841309003

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيجوده صدام وليد سمر3329131822401053

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيعباس ضاري باهر محمد3330111821053125

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيصيهود مطرود ناجي كاظم3331221851310125

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس جمعه محمد مريم3332141822070091

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي عواد احمد ضحى3333121822096022
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