
قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي فالح حسن صالح1251511001335

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسنين عامر جبر محمد2251511009141

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحيدر حسين كتاب لفته3251511044101

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسجاد علي شكر محمود4251511044137

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائياعدادية القادسية المختلطةامير حمود معيوف جلوب5251511111012

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي رزاق توفيق عبود6251511116151

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتغفران حميد كاظم غزيل7251512070243

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنين صباح عبد الرضا علي8251512084123

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتدعاء منصور صالح عبد حميدي9251512086036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحوراء علي موسى كاظم10251512116029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمرتضى جفات عبد زيد رخيص11251521013072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينامير احمد زهير حميد12251521024050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينامير عادل حمد عبد الساده13251521024060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعبد الرحمن هالل كاظم حميري14251521024260

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمصطفى حازم محمد عبود15251521024419

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةمرتضى جليل عبد الحسن عباس16251521113038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى عبد الزهرة خضير عباس17251521157051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية الفلك المسائية للبنينعلي زرع هللا جاسم لفته18251521158040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيثانوية االباء الصباحية للبنينحنين حسن عطيه عبد19251522002024

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترسل عامر ناجي كاظم20251522056078

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتصبا عامر مجيد جوده21251522056161

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتنور فارس جمعة عبد الرحيم22251522080233

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء تمارة رسول عوفي داود23251522093014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينابراهيم حاكم جعاز فيروز24251611001003

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل423.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد باقر كاظم حسين25251611001009

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينبهاء حيدر عبد علي حسين26251611001098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين هادي عبد عامر27251611001181

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينزين العابدين زكي عبد الحسن عبد هللا28251611001232

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينسجاد عبد االمير محسن حسان29251611001249

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينصراط الدين ثامر فنجان طاهر30251611001278

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي رشاد سلمان عبود31251611001370

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكريم عباس يحيى عبد الزهره32251611001455

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمرتضى محمود نعمه عبد الرسول33251611001560

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينيوسف حيدر نوكر علي مطلق34251611001637

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحمد صباح عبد االمير خيري35251611004004
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمصطفى محمد حسين علي36251611004099

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائياعدادية الوحدة للبنينامير علي عويز عبد العباس37251611005005

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية الوحدة للبنينسجاد محمد غانم عبد38251611005011

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0احيائياعدادية الوحدة للبنينسراج منير كاظم جواد39251611005012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد علي كاظم جاسم40251611007026

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينجالل محمد غازي تايه41251611007077

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسن جعفر كاظم هادي42251611007083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عالء محمد عبد43251611007137

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين علي كريم جواد44251611007149

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عمران موسى محمد45251611007150

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر جاسم محمد كاظم46251611007166

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر عبد االمير وحيد عبد47251611007173

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينخيري حسين جبار حنيطه48251611007192

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينسيف عقيد خضير سعيد49251611007235

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي زهير حسن عليوي50251611007318

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي مطلك مشكور جبر51251611007350

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينكرار حيدر هجان زغير52251611007383

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحامد منصور هادي مهدي53251611008084

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين صالح عبد المهدي ابراهيم54251611008122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر عليوي عبد صبار55251611008155

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر444.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينذنون محمد مهدي يونس محمد56251611008165

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس انور احمد حنتوش57251611008233

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس عالء محمد حسين محمد علي58251611008244

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعقيل قاسم عبد الحسين ناصر59251611008264

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي احمد صادق جعفر60251611008269

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد سعد عبود هادي61251611008395

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد زياد حمادي عباس62251611009024

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد سعيد كاظم علي63251611009027

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد عباس فاضل غني64251611009033

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد محسن كامل داخل65251611009040

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينامير حسن علوان كزار66251611009068

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينجعفر فاضل طاهر هادي67251611009109

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسام حامد عزيز سعد68251611009112

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين حسن ناصر محسن69251611009148

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين قصي عبد هللا صادق70251611009176
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينرضا عباس رحمان عزيز71251611009221

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينزيد حيدر محمد سعيد عبد الواحد72251611009234

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسيف حيدر حسين مجيد73251611009282

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل420.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعبد الجواد ذنون يونس خليل74251611009325

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعبد هللا حسن محمود عبد هللا75251611009330

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي صامد سعيد حميد76251611009375

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي محمد ناجح كاظم77251611009415

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد حسين كاظم جعفر78251611009504

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد سامي منعم عكار79251611009513

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمرتضى احمد كامل منذور80251611009563

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى حيدر محمد يوسف81251611009598

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة478.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى وليد جمال جواد82251611009627

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمنتظر باسل عبد الجليل شهيد83251611009630

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء480.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينناصر صكبان حمود حبيب84251611009652

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل461.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيننشوان مراد كريم سلمان85251611009654

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينياسر كاظم جواد عمران86251611009669

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينياسر مطر احمد عبد87251611009672

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينأحمد جواد عبد الكاظم احمد88251611010001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد487.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسين فاضل عباس حسين89251611010077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل469.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينزيد حمزه احمد عزيز90251611010114

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينصادق خالد رشيد عبد91251611010140

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة476.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينضرغام نجاح كريم محي92251611010145

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي جبار عبد الحسن وايش93251611010189

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينكرار نزار جاسم كاطع94251611010247

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينمحسن خليل شاكر عباس95251611010262

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر461.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينهادي يحيى يونس محمد96251611010340

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائياعدادية ميسان للبنيناكرم عصام مهدي عبد االمير97251611011004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحبيب سالم حبيب ظاهر98251611012041

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينسجاد نوري رشيد جاسم99251611012098

كلية التربية/جامعة القادسية550.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينسيف هاشم حميدي حمزه100251611012102

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس خضر تالي عبد101251611012114

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء503.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعقيل عبد مسلم فاضل حمادي102251611012128

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى زهير عبد الكاظم احمد103251611012241

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمنتظر طالب عطيب حسن104251611012262

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنيننور حسين محمد سيا105251611012270
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائياعدادية الفدائي للبنينأمير سعد جفات حسين106251611013003

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية الفدائي للبنيناحمد كاظم عبد علي عبد107251611013012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائياعدادية الفدائي للبنينحسين حمزه عطيه جياد108251611013025

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائياعدادية الفدائي للبنينحسين علي عبود كاظم109251611013029

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية الفدائي للبنينطاهر كريم عبد علي حمزه110251611013042

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية الفدائي للبنينعلي حيدر حمزه عطيه111251611013051

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائياعدادية الفدائي للبنينيوسف سالم كاظم شنته112251611013081

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأمير رزاق صادق جعفر113251611014008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحمد حسين ابراهيم راشد114251611014020

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحمد محسن وحيد حسين115251611014030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسن صبيح محمد كاظم116251611014059

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحيدر ابراهيم صبار موسى117251611014099

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينسجاد امديح حسن محمد118251611014125

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينسجاد جهاد جابر محرج119251611014126

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينضياء ثعبان جواد كاظم120251611014146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلي احمد سعد مردان121251611014163

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت461.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلي عبد الحمزه عباس جاسم122251611014188

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلي كاظم عبد الحسين جواد123251611014201

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلي محمود جابر محمد124251611014206

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعمار عباس شياع بدر125251611014209

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد احمد مهدي كردي126251611014244

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد سالم نعمه مخيف127251611014262

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد سامي جبار هادي128251611014263

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمرتضى عبد هللا هادي عبود129251611014295

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمرتضى كريم عبد االمير عطب130251611014298

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمنتظر كريم نومان راهي131251611014325

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينوليد حزام محمد هندي132251611014350

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينعلي حيدر محمد هاني133251611015013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد قاسم عصويد علوان134251611015022

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0احيائياعدادية العزة للبنينسالم عبد هللا علي ياسين135251611016091

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائياعدادية العزة للبنينعباس كمال يونس قنبر136251611016113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي عبد المحسن شهد حجيل137251611016142

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0احيائياعدادية العزة للبنينمحمد حسين فالح فريق138251611016171

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية العزة للبنينياسر محمد ياسر دريس139251611016208

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبنينمحمد خالد جابر عبد الحسن140251611018032
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينسالم حسن محمد عبد141251611020019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينيوسف محسن يوسف محسن142251611020069

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينحيدر حمزه محسن احمد143251611022048

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد الباقر عادل حسين حسن144251611022130

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد حامد طرفي حنون145251611022132

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية473.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلي صباح محمد مهاوش146251611030030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلي عبد الكريم علي سلطان147251611030031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنينمحمد جاسم مشعل عبد148251611030043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابراهيم سالم جادر جبار149251611031008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل470.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد محمد حسن محمد جواد جابر150251611031063

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد مفيد صالح محمد علي151251611031071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير حسنين عباس محمد152251611031095

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر رشاد كاظم جهاد153251611031244

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر هاشم جبار حمد154251611031259

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسيف محمد نعمه طيفور155251611031335

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصادق حسين علي منجي156251611031342

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل472.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد الستار كريم خصاف ستار157251611031374

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة575.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعقيل نوري محيسن حمزه158251611031395

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد كامل جبل حسن159251611031647

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى حميد جميل حسن160251611031674

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية566.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينميثم فارس خضر حسين161251611031782

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبنينغيث حيدر عبد الحسين علي162251611039031

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيثانوية الثقلين االهلية للبنينزيد نزار احمد هاشم163251611043020

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينابراهيم محمد والي حسين164251611044003

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينزيد جاسم محمد فاضل165251611044121

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعباس نبيل طالب جايش166251611044158

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي باسم ابراهيم علي167251611044176

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل440.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي حيدر فاضل متعب168251611044189

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي فريد صاحب مهدي169251611044214

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائياعدادية التحرير للبنينحسين كريم حاتم لفته170251611050022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية التحرير للبنينسجاد شاكر عبود راجي171251611050025

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة450.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحسين كاظم عبد غيالن172251611111034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة536.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحسين هادي زغير حسن173251611111036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية القادسية المختلطةمحمد قاسم جواد كاظم174251611111102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةحسين كاظم عبود ناصر175251611113019
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةضرغام علي حمزه حسون176251611113032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن هادي خلف عليعل177251611116064

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر459.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي الياس خضر مصطفى178251611116187

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي محمد تكي معن179251611116217

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار خلف كاظم عايد180251611116242

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمناف حسين حبيب زغير181251611116328

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةامير قاسم حاكم عبد182251611122027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين رحيم حسين سعدون183251611122060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةضامد خيري فرهود خانس184251611122108

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعقيل خميس طاهر عطيه185251611122131

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي عماد حسين علوان186251611122155

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةغيث عبد العالي جاسم حمادي187251611122172

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم عقيل سعيد صبار188251611122233

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمشتاق نظيم ياسر كاظم189251611122238

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى كامل نوماس عزوز190251611122245

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمهدي مزهر عبد الرزاق حسين191251611122258

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد عالء طالب علي192251611151063

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناترنا محمد محمد جواد سعيد193251612056027

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار463.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء خليل ابراهيم اسماعيل194251612056029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتفرقان حسن مهدي صالح195251612057046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتدنيا علي يوسف يوسف196251612058038

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتسوزان فالح حسن عبد الحسين197251612058085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتمنال صالح حسن حسون198251612058116

كلية التربية/جامعة سامراء489.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتنور الهدى علي عبيد ياسين199251612058117

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسماء محمد جاسم محمد200251612059027

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتامنه عباس علي محمد201251612059048

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتبتول جفات سوادي دخدوخ202251612059080

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء طالب حسون حسن203251612059184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء علي سعيد هزاع204251612059194

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترؤى صادق حبيب جبر205251612059222

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتسكينه عبد االمير نجم عبد الحسين206251612059428

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتغفران ثامر ناجي خضير207251612059498

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه بريهي حميد حسون208251612059513

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه تحسين عبد الهادي خضير209251612059514

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى494.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه عامر علي حارس210251612059526
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه كاظم جودي محمد211251612059538

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور محمود شاكر سالم212251612059661

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنيران جواد عبد الكاظم علوان213251612059671

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهيفاء حسوني حمد حمود214251612059705

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيثانوية المعارف للبناتحنين عباس مطير صالح215251612060005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائيثانوية الرملة للبناتسنار راجح كردي فرحان216251612061030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أريهام عبد الزهرة جبر عبد217251612062273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره ستار حسن محسن218251612062401

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية واسط للبناتبنين حسين شافي علي219251612066012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائياعدادية واسط للبناتحوراء راهي محمد عبود220251612066019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0احيائياعدادية واسط للبناتفاطمة عادل لطيف عواد221251612066047

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية واسط للبناتهديل وهيم حنطي عبود222251612066065

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه مهدي عبد عوده223251612070189

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائياعدادية صنعاء للبناتازهار خالد عبد الكريم نعمه224251612075003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتأزهار خشان غافل سلمان225251612076002

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاسيل عقيل عزوز عبد الحسين226251612076018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين عباس محسن عطيه227251612076036

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناترسل عباس فاضل خضير228251612076060

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتصافين حبيب عبد علي ثويني229251612076117

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتضحى علي ناجي شنوف230251612076120

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمه كتاب عطيه محمد231251612076139

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتنور ناطق محمد كاظم232251612076173

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء480.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناترنا كريم محمد عباس233251612077029

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتافراح حسين عبد الكاظم عبد الرحيم234251612082007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتمياسة كريم راضي صالح235251612082087

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل446.0احيائياعدادية االمير للبناتآيه كريم صادق جعفر236251612083005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار492.0احيائياعدادية االمير للبناتدنيا عبد الحسن هادي حولي237251612083053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائياعدادية االمير للبناتضحى رحمان جبار عباس238251612083091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية االمير للبناتغفران خضر مسعود مشهد239251612083099

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتأيمان حسن زويد رسول240251612084008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية485.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتدموع راسم حاتم عبد241251612084155

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترشا مشتاق طالب كتاب242251612084173

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عبير صاحب محمد حسن243251612084254

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء علي شاكر عبد علي244251612084260

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب محمد محمد رضا جعفر245251612084320
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النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتساره طاهر مسلم عبودي246251612084337

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى زيد محمد سلمان247251612084347

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه حاكم عبد علوان248251612084433

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية444.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتسراب كمال محمد سليمان249251612085024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتاسراء حميد فضل عبد250251612086005

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية441.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتاالء حيدر عبد زيد منصور251251612086010

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتحنين فاضل عبد صاحب252251612086037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتدعاء جاسب عبد السادة عبد علي253251612086041

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناترشا عماد شعالن كاظم254251612086058

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناترقيه عماد ناجي كاظم255251612086065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء عبودي رشيد شناوة256251612086077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتسهاد حسن محيسن علي257251612086115

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتميامين مشتاق رزاق عبد258251612086171

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترسل حسين حمودي حيدر259251612089024

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتشهد فاضل عباس حسون260251612089044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتضحى خضير محمد جواد عبد الرضا261251612089046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور جميل جياد شبيب262251612089062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتدعاء غانم فاضل محمد263251612099007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائياعدادية القادسية المختلطةبنين حليم فاهم محمد264251612111020

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائياعدادية القادسية المختلطةساره عبد الزهره كبر عبد265251612111065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسجى سامي محسن نجم266251612111069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية القادسية المختلطةنور احمد منديل عبد267251612111108

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةحوراء حمزه عبيس عبيد268251612112008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحليمه عبد الجبار جعفر حسن269251612116040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةخديجه خلف جايان سلمان270251612116053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةنور حسين كاظم زينل271251612116162

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةياسمين تركي طعمه عطية272251612116174

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةاسماء كاظم جفات موسى273251612122010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية492.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبلسم احمد فالح حسن274251612122032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء راضي حبيب شاطي275251612122090

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةشهالء مدلول علوان عيسى276251612122133

كلية التمريض/جامعة الكوفة656.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه محمود شاكر عبد277251612122161

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينزيد علي كريم موسى278251621004014

كلية القانون/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينكاظم نعمه كاظم طاهر279251621008083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمنتظر عباس حسن داخل280251621008114
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية الفدائي للبنينصادق فاخر كاظم دحام281251621013032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينشهاب احمد عبد النبي عبد الحمزه282251621015016

كلية التربية/جامعة القادسية477.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينكرار عوده عبد زيد رومان283251621015024

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيثانوية المناذرة للبنينجالل سلمان عبد الواحد جالب284251621017007

كلية التربية/جامعة واسط459.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينعلي صباح محمد طرين285251621021027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية االبتهال للبنينحامد سجاد حسين ناصر286251621023009

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمحمد علي عباس عبد الكاظم عبد الرحيم287251621023045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسن حيدر عوده جاسم288251621024074

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسن عواد هادي عفص289251621024079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحيدر فرحان حنون رهو290251621024128

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسيف لؤي احمد حساني291251621024176

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي احمد حمزه حسون292251621024223

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي رحيم جدوع مشكور293251621024243

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينكريم محسن علي عاجل294251621024307

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد قنبر غائب محمد295251621024354

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد مرتضى حسين محمد296251621024359

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينمنتظر جواد عبد الحسن عبيد297251621028025

كلية االثار/جامعة القادسية424.0ادبيثانوية االنتصار للبنينسجاد خالد عارف حسن298251621036013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبياعدادية القادسية المختلطةظافر منذور راوي عبادي299251621111027

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمنتظر منعم جبار عطيه300251621111049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةابراهيم عبد هللا غازي جاهل301251621114001

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةفاضل راشد جمون عواد302251621116040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكمال قاسم احمد علي303251621116050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةلبيب عبد الغفار بادع منصور304251621116051

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمرتضى احمد عبد السادة هنون305251621116055

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةوليد صبار عباس عودة306251621116059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةوليد شهيد مجهول زغير307251621120024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةامير فرحان محمد بزون308251621122029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةليث عبد زيد ناصر حسون309251621122139

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد عادل نعمه خلف310251621151060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنيناكرم رشيد جعفر حميدي311251621153004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينمرتضى كريم رسول كاظم312251621154012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد رحيم عبد الحسن مهدي313251621157022

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينحسن صالح حسن عبد314251621160007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينمحمد فاضل شعبان عبد القادر315251621160041
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبياعدادية الصباح للبناتليلى حسين صابر قاسم316251622064039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية واسط للبناتفاطمه حليم شالكه عصواد317251622066016

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتهبه مسلم حسن عبد الرضا318251622071046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتدعاء علي جمعة علك319251622073004

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتهنادي هادي عباس فليح320251622073026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية صنعاء للبناتايمان مهدي عبد السادة جبر321251622075006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0ادبياعدادية صنعاء للبناترانية مالك جليل ذياب322251622075020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين ابراهيم حياوي كاظم323251622078011

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية االفتخار للبناتتماره سالم محمد بلبول324251622079024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتبتول عبد العالي عبيد صاحب325251622080018

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتزهراء احمد جواد كاظم326251622080044

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتسارة احسان جبار شريف327251622080065

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتعبير صادق فاهم شنين328251622080087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتانوار عبد الحسن دانة احمد329251622082005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناترحمة حسين امين حسين330251622082017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتمنى كاظم جابر عبد الحسن331251622082045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتايه قاسم رحيم جاسم332251622085006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتبنين كمال مهدي عبد الهادي333251622085011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتصابرين حسين حمزة محمد334251622086147

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور علي فاضل حسين335251622086222

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ادبيثانوية االسراء للبناتعذراء صالح اطراد اجويد336251622088012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزهراء ناظم جواد عبد االمير337251622091026

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية الجزائر للبناتنهاد عبد الزهره عبد طرطوش338251622091050

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء رند محمود محمد عباس339251622093020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء ندى سعيد مشرف جاسم340251622093043

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتقى حيدر حميد محسن341251622096005

كلية القانون/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية القادسية المختلطةرحاب نوماس عبادي حسين342251622111011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية القادسية المختلطةنسرين رفعت لفته كاظم343251622111023

كلية االثار/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينابراهيم محمد حسن موسى344251721004001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحمد عبد الحسين رحيم عصواد345251721004002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناشرف ابراهيم مالك نعمه346251721004004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينامير علي كريم موسى347251721004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينامير كاظم ناجي عبيد348251721004008

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينحيدر عدنان عبد الرضا جعفر349251721004014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينرضا جاسم حسن جاسم350251721004017
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينسيف علي عطيه خدام351251721004020

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعقيل بلكه داخل دويح352251721004025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلي جبار عبيد كاظم353251721004028

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلي صالح كامل صالح354251721004030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلي محمد جاسم عبد الحسين355251721004032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعمار حميد عبد الغني مجيد356251721004034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينكرار يوسف عبد زيد كاظم357251721004039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمحمد احمد موسى نور358251721004040

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمحمد رياض عيدان عبد359251721004042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمحمد علي احمد راضي360251721004044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمحمد منشد حاتم دوخي361251721004045

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمسلم عطوان جويد كروع362251721004047

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمهيمن نبيل خضير حسن363251721004054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0ادبيثانوية الزهاوي للبنيناحمد كريم ناصر حسين364251721006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية422.0ادبيثانوية الزهاوي للبنيناسعد حاتم راهي هدابي365251721006004

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينحسين عواد جبر ساجت366251721006010

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينحميد علي عبيد سعد367251721006012

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينعبد العزيز قنديل كامل عطية368251721006017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار436.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينعقيل ناظم عبد رحيم369251721006019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينعماد كاظم حسين خشان370251721006023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينمحمد جواد كاظم محمد371251721006027

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينمحمد مصطفى محمد يونس372251721006032

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينمصطفى عباس كشاش راعي373251721006033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينمهدي تقي حسين عباس374251721006035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0ادبيثانوية الزهاوي للبنينيوسف صافي عبد ياسر كاظم375251721006036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينابا الفضل عماد غانم عبيد376251721008001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينابراهيم يوسف محسن مهدي377251721008002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد حسن محمد صادق378251721008003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد عبد الرضا عبد الرزاق محمود379251721008008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد عزيز كطان كواك380251721008009

كلية التربية/جامعة واسط458.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد يوسف دخيل حسن381251721008015

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناكرم عباس علي طاهر382251721008017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير حليم عبد شوكه383251721008018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير غسان رغيد غازي384251721008020

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينجعفر محمد نجم عبود385251721008029
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسام علي عبد الحسين سلمان386251721008031

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسن سعد رزاق حسن387251721008032

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين عبد االمير ساجت رباط388251721008039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين فالح صيهود كاظم389251721008044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين محمد حمزه حسين390251721008045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر حامد عباس حسين391251721008047

كلية القانون/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر محمد علي لفته زغير392251721008049

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينذو الفقار فالح وادي حول393251721008051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد احمد عبيد فواز394251721008058

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد عبد الهادي مسير عليوي395251721008059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد فاهم واعي نعيس396251721008060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسلوان ماجد عواد عبيس397251721008064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينطاهر طالب ادريس علوان398251721008068

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس عبد الرضا جبار غضبان399251721008069

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس عبد الرضا حميد علوان400251721008070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعبد هللا محمد عبد هللا جمال الدين401251721008075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي حسن هادي محمد402251721008077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي حسين عليوي ناهي403251721008078

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي فاضل يوسف سعيد404251721008086

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي مجيد كاظم عبد405251721008088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي محمد لطيف سلمان406251721008089

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي مزهر عبد علي محمد407251721008090

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي مكي عبد مردان408251721008091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعيسى كاظم حبيب ظاهر409251721008092

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينغزوان يعقوب صالح عباس410251721008094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينغيث عبد االمير محسن علي411251721008095

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينليث حسين علي عيسى412251721008103

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد حسن علي صاحب علي413251721008113

كلية االثار/جامعة القادسية427.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد سلطان عبد الرضا منسي414251721008116

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد صالح عبد االمير حسون415251721008117

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد فؤاد عبد الحسن عيدان416251721008120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد مزهر محمد حسين جبر417251721008123

كلية القانون/جامعة الكوفة533.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى جوده عاشور وليد418251721008128

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى حسن عليوي ناصر419251721008129

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى كريم عبيد غازي420251721008132
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى محمد سعدون نصيف421251721008134

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينوارث ناظم هادي عبود422251721008142

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينياسر خالد داخل نوام423251721008145

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبياعدادية محمد باقر الصدر للبنينيوسف حيدر نعمه بخيت424251721008146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0ادبياعدادية ميسان للبنيناحمد خالد رشاد فاضل425251721011002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة548.0ادبياعدادية ميسان للبنيناحمد سلمان عبيد فارس426251721011003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة551.0ادبياعدادية ميسان للبنيناحمد عباس حسين جابر427251721011004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية ميسان للبنيناحمد كامل عبيد حسين428251721011006

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية ميسان للبنيناستبرق علي عبيد عوده429251721011007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبياعدادية ميسان للبنينامير فؤاد كريم مجيد430251721011011

كلية القانون/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية ميسان للبنينامير محمد حسن علوان431251721011013

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ادبياعدادية ميسان للبنينحسين غانم شاكر حريب432251721011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487.0ادبياعدادية ميسان للبنينزيد جاسم محمد فليح433251721011021

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبياعدادية ميسان للبنينسمير محمد مردان عبود434251721011024

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ادبياعدادية ميسان للبنينعلي قاسم طالب حبيب435251721011036

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0ادبياعدادية ميسان للبنينكاظم جمال عبد االمير مجيد436251721011042

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية ميسان للبنينكرار ستار جبار عبود437251721011044

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ادبياعدادية ميسان للبنينليث جواد عبد ناهي438251721011045

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية ميسان للبنينمؤمل عبد االمير عبد الهادي كاظم439251721011047

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0ادبياعدادية ميسان للبنينماجد غانم فاضل محمد440251721011048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0ادبياعدادية ميسان للبنينمحمد حمزه حسن بسه441251721011052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية ميسان للبنينمحمد سعد عدنان سالم442251721011054

كلية القانون/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية ميسان للبنينمحمد فارس احمد فشل443251721011055

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية ميسان للبنينمصطفى فالح حسن جوين444251721011060

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية ميسان للبنيننور حيدر جبار عبد حسين445251721011062

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينأسامة علي جهاد جواد446251721012001

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينأسامة فاضل مرهون رايح447251721012002

كلية اللغات/جامعة الكوفة515.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينابراهيم عادل عبد طالب448251721012004

كلية القانون/جامعة الكوفة518.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناثير احمد محيبس باشط449251721012006

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد حيدر شاكر فليح450251721012009

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد رحيم كريم علي451251721012010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد سعيد عبد مسلم داود452251721012011

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد فاضل عباس ناصر453251721012017

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد مرتضى كاظم صالح454251721012023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناركان خضير شلتاغ جبر455251721012027
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامير حاكم هواد رزوك456251721012033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامير حسين جبر زغير457251721012034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامير عبد هللا حسين جودة458251721012039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامير علي رجب مهدي459251721012040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامير محمد حسن بريو460251721012047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامين علي عبد الحسين كاظم461251721012049

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينانور احمد حمزة عباس462251721012051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينانور محمد احمد عطيه463251721012052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينايمن رؤوف مدلول عبيد464251721012053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينبركات محمد عبد السادة جبار465251721012055

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينبهاء علي جبار برهان466251721012056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينجاسم عباس عدنان سالم467251721012059

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينجاسم محمد مجيد حربي468251721012062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينجعفر ناصر حسين حمود469251721012065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسن جبر هوى كاطع470251721012070

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسن عقيل حبيب دبعون471251721012076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسن محمد عواد كاظم472251721012081

كلية القانون/جامعة الكوفة520.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسنين وديع غانم رحيم473251721012089

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين سالم غني سعيد474251721012096

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين سامي حمزة حمدوش475251721012097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين عبد هللا ظاهر حسن476251721012099

كلية القانون/جامعة الكوفة477.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين علي جواد كاظم477251721012101

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين علي رحيم عبد عون478251721012103

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين علي اليذ علي479251721012104

كلية القانون/جامعة الكوفة510.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين محمد رضا علي كاظم480251721012106

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحيدر عصام ميري عبد481251721012114

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينخضر عزيز سلمان رحمي482251721012117

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد احمد جبر حسين483251721012124

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد جاسم عباس متعب484251721012128

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد ستار جبار عبود485251721012130

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد سلطان زرلوك عبد الزهرة486251721012131

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد عالء فاضل هواد487251721012132

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد علي عبد ياسر كاظم488251721012133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزين العابدين احمد حسن مجيد489251721012134

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزين العابدين عباس محمد حسن490251721012135
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كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينسجاد عالء فاضل هواد491251721012138

كلية التربية/جامعة القادسية479.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينسجاد مسلم محمد ياسين492251721012140

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينسيف الدين حمزة شهيد حمزة493251721012143

كلية القانون/جامعة الكوفة508.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينسيف خالد مجبل عبد ياسر494251721012144

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينشاكر محمد عون جابر495251721012147

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينضرغام حمودي حسين طاهر496251721012152

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينضياء محمد حسن عباس497251721012155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينطارق فليح حسن محسن498251721012156

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينطاهر صباح جاسم كريم499251721012157

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس حسين محمد منشد500251721012160

كلية التربية/جامعة واسط477.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس عالء منذر جغيل501251721012163

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس فاضل عليوي ناصر502251721012165

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس كاظم كريم باقر503251721012166

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعبد الرحمن سامي سلمان عباس504251721012169

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل470.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعبد هللا احمد عبد هللا جاجان505251721012170

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعبد هللا عقيل كاظم خضير506251721012173

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعزيز جاسم عزيز هاشم507251721012175

كلية القانون/جامعة الكوفة488.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعقيل جاسم محمد اسود508251721012176

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعقيل مسلم كريدي كريم509251721012178

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعالء جواد علي صيهود510251721012179

كلية القانون/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعالء عماد رزاق مجيد511251721012181

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي احمد شهيد كريم512251721012183

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي جاسم محمد عبود513251721012184

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي جبار جمعة عبد الحسين514251721012185

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي حيدر طارش عبود515251721012192

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي رياض عبد الشهيد ياسين516251721012196

كلية القانون/جامعة الكوفة562.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي سعد عبد الواحد حسان517251721012197

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي سعد محسن منخي518251721012198

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي سلمان صبيح حربي519251721012199

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي عادل ركبان عبد النبي520251721012204

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي عباس عبد المهدي عبد الكريم521251721012205

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي عبد بريهي حسون522251721012207

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي فالح حسن علي523251721012211

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي محمد رزاق طاهر524251721012218

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي معين جبر وحيوح525251721012221
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كلية القانون/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي ناظم حازم مناور526251721012222

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي ناهض رشيد خليل527251721012223

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينفاضل حياوي عليوي صادق528251721012230

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينفرزدق خالد ستار شنشول529251721012231

كلية التربية/جامعة القادسية491.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينفقار ستار جبار عبد هللا530251721012233

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينقاسم محمد حسين قاسم531251721012238

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينقاسم مهدي عيداوي نشعان532251721012239

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكاظم حسن كاظم رجب533251721012241

كلية التربية/جامعة الحمدانية482.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكاظم عباس عبد هللا مصطفى534251721012242

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار حسين عبد الحسن عايز535251721012243

كلية اللغات/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار حسين محمد عبد الرضا536251721012244

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار عبد اللطيف تالي جبر537251721012249

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار عصام عبد علي خضر538251721012250

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار ميثم كايف كطين539251721012253

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينليث عادل عبد الحسين عبد علوان540251721012257

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينليث محمد عبد هللا نبهار541251721012258

كلية القانون/جامعة الكوفة516.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمؤمل حامد جاسم محمد542251721012259

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمجتبى غني عبد ناهي543251721012264

كلية القانون/جامعة الكوفة551.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد باقر فاضل عاشور حمداوي544251721012267

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد جاسم حميد حسن545251721012268

كلية القانون/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد حسن عبد علي عبيد546251721012269

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد علي علي عبد الحسين عبود547251721012284

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمرتضى خضير عباس محمد548251721012291

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمرتضى موسى فاضل عباس549251721012295

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمروان علي محمد خشان550251721012296

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمسلم توفيق حافظ لفته551251721012298

كلية الفقه/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمسلم حسن عبد هللا عبد552251721012300

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمسلم غانم عبد السادة خلوف553251721012302

كلية التربية/جامعة القادسية515.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى ابراهيم عباس حمد554251721012303

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى باسم شرهان عبد العباس555251721012306

كلية اللغات/جامعة الكوفة523.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى جاسم محمد ناصر556251721012307

كلية اللغات/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى سالم عبد الزهرة حسن557251721012308

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة551.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى علي جعفر عبد الرضا558251721012311

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى كريم كاظم كزار559251721012312

كلية التربية/جامعة القادسية532.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى محمد علي كاظم خليل560251721012314

228 من 16صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمهدي سمير كيكو كاظم561251721012320

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينميثم عبد الكريم سلمان جعفر562251721012325

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينميثم محمد جياد علي563251721012326

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيننمير رائد عبد هللا راجي564251721012327

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيننمير فاضل كامل بنيه565251721012328

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنيننوار ابراهيم خليل قنبر566251721012329

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينهشام منير عبد الهادي عبد الكريم567251721012334

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينوليد سامي حسين عليوي568251721012336

كلية القانون/جامعة الكوفة573.0ادبياعدادية مسلم بن عقيل للبنينيوسف مهدي جبار سلطان569251721012341

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية الفدائي للبنينأحمد حيدر ثامر عبد الساده570251721013001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0ادبياعدادية الفدائي للبنينأمير رزاق سوادي كاظم571251721013002

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية الفدائي للبنينامير سالم فرحان غزاي572251721013013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ادبياعدادية الفدائي للبنينامين عبد الكاظم حسين رهمه573251721013015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية الفدائي للبنينحسين علي حسين محمد574251721013020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية الفدائي للبنينحسين علي عبد الحسين سلمان575251721013022

كلية القانون/جامعة الكوفة570.0ادبياعدادية الفدائي للبنينحسين ناجح حسين كساب576251721013024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية الفدائي للبنينحمزه عبد الزهره حسن علوان577251721013025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية الفدائي للبنينزهير خزعل خالد راضي578251721013027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ادبياعدادية الفدائي للبنينصادق عقيل مدلول عبد579251721013030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية الفدائي للبنينضياء حسين علي ملخ580251721013031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية الفدائي للبنينعلي كريم حسن كاظم581251721013038

كلية التربية/جامعة القادسية508.0ادبياعدادية الفدائي للبنينكاظم عبيد حسين عبد582251721013042

كلية اللغات/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمحمد حسين عبد الحمزه جبر583251721013046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمحمد عماد جواد كاظم584251721013051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمحمد فاضل مهدي محسن585251721013052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمحمد ناظم عبد محمد586251721013053

كلية القانون/جامعة الكوفة511.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمسلم حيدر اسماعيل حسن587251721013056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الفدائي للبنينمسلم عبد الحسين مهدي حسين588251721013057

كلية االثار/جامعة القادسية427.0ادبياعدادية الفدائي للبنينميثم محمد عبد علي حسن589251721013063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0ادبياعدادية الفدائي للبنينناظم محمد ابو هنين جاسم590251721013064

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنيناحمد عطا عبد الحسن عاشور591251721015001

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينامير جواد محمد كاظم جمال592251721015003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينامير فاضل جاسم محمد علي593251721015004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينامين محمد طاهر جبار594251721015005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة474.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينحسن سالم عبد االمير نصيف595251721015006
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار444.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينحسن عظيم عزيز عبد الشهيد596251721015007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينحسين عبد الكريم عبد الزهرة هاشم597251721015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينحمزه عبد جواد حسين598251721015011

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينحيدر عبد االله عبد العزيز جابر599251721015012

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينعلي حسين صالح خضير600251721015015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينفاضل يحيى شاكر عبادي601251721015018

كلية التربية/جامعة القادسية508.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينكرار موسى كاظم مومن602251721015019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد حسن بخيت حميدي603251721015020

كلية التربية/جامعة القادسية468.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد حسن خضير محيسن604251721015021

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد عايد جاسم حسين605251721015023

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد قاسم عدنان علي606251721015024

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية الحيرة المركزية للبنينهشام فجري حميد عناد607251721015026

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0ادبيثانوية المناذرة للبنيناحمد حاكم جبار راهي608251721017002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبيثانوية المناذرة للبنيناحمد وليد تمكين شنين609251721017004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0ادبيثانوية المناذرة للبنينحسين عبد الجليل مهدي سلمان610251721017014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0ادبيثانوية المناذرة للبنينرافد باسم مهدي عبد السيد611251721017018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ادبيثانوية المناذرة للبنينضرغام محمد عذاب عباس612251721017021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبيثانوية المناذرة للبنينعباس حسن حمزه مرزه613251721017022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبيثانوية المناذرة للبنينعباس رضا شريف غايب614251721017023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0ادبيثانوية المناذرة للبنينعلي عبد الحسن كاظم محمد615251721017027

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0ادبيثانوية المناذرة للبنينمحمد حسين هادي حبيب616251721017030

كلية القانون/جامعة الكوفة503.0ادبيثانوية المناذرة للبنينمحمد عباس عبد الزهره حسين617251721017032

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0ادبيثانوية المناذرة للبنينمحمد كريم كاظم محمد618251721017033

كلية القانون/جامعة الكوفة484.0ادبيثانوية المناذرة للبنينمصطفى باسم عبد الكاظم صاحب619251721017036

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبيثانوية المناذرة للبنينمصطفى محمد ساجت عبد620251721017037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسن علي حسين محمد621251721020004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسن فالح حسن كاظم622251721020005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسنين علي محمد سعد623251721020006

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسين مسلم ناجي موسى624251721020010

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينعباس حسين هادي احمد625251721020017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينعلي حسين عباس عمر626251721020019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمحمد علي عبد هللا فالح حسين627251721020024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنيناحمد حميد جفات فرهود628251721021003

كلية التربية/جامعة القادسية626.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنيناحمد عدنان حسين عبيس629251721021004

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينثامر علي عمران موسى630251721021011

228 من 18صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة الكوفة483.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينحسام علي سلمان ذرب631251721021012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينحسن طالب منعم جبير632251721021013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينحسين جاسم محمد عبود633251721021018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينحسين علي عبد العباس سلمان634251721021020

كلية القانون/جامعة الكوفة539.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينحسين علي عبد نور جبر635251721021021

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينسامر علي عبد نور جبر636251721021023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينعبد الزهره عباس عبد الزهره جبار637251721021026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينعلي غالب عبودي رمان638251721021030

كلية التربية/جامعة القادسية580.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينمحمد قيس عبد شمران639251721021038

كلية التربية/جامعة القادسية520.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينمسلم عقيل حمازي عبادي640251721021042

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبيثانوية الخوارزمي للبنينمسلم كاظم كالل ماضي641251721021043

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينحسن خضر رحيم عبد الحسن642251721022005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينحسين علي محمد حسين احمد643251721022006

كلية القانون/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينحيدر حاتم عبد علي سعود644251721022007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينعلي احمد كاظم عبد الكريم645251721022015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينعلي حاكم عبد زيد عبد هللا646251721022016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينعلي نجاح جبار عبد العباس647251721022019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينعلي يوسف سعيد علي648251721022020

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينليث احمد عبد الحسن عبد الحسين649251721022023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد مهدي صالح مهدي حمزه650251721022025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0ادبياعدادية المنار االهلية للبنينمرتضى هاشم محمود محمد651251721022026

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0ادبياعدادية االبتهال للبنينأحمد رحيم عبد الزهره عبد العالي652251721023001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية االبتهال للبنينأحمد علي عباس نعمه653251721023002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية االبتهال للبنيناحمد محيي ذياب عذاب654251721023006

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية االبتهال للبنينامير خضير نجم عبد هللا655251721023007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية االبتهال للبنينامير رسول عبد الرضا حسين656251721023008

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0ادبياعدادية االبتهال للبنينباقر ابراهيم عباس محمد657251721023009

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية االبتهال للبنينحارث عباس عبد هللا عبد الكاظم658251721023011

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية االبتهال للبنينزين العابدين مهدي كريم علي659251721023024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية االبتهال للبنينسجاد باسم شاكر زغير660251721023025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية االبتهال للبنينسجاد صباح نوري هادي661251721023028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية االبتهال للبنينسجاد ناظم موشي عواد662251721023030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية االبتهال للبنينصادق محمد مالح ماضي663251721023032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية االبتهال للبنينطارق علي نوري عبد664251721023033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبياعدادية االبتهال للبنينعباس عبد االمير حسين عباس665251721023035

228 من 19صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية االبتهال للبنينعلي حيدر جعفر صادق666251721023042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية االبتهال للبنينعلي عبد النبي شاكر برهان667251721023044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية االبتهال للبنينعلي ياس خضير حمزه668251721023047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية االبتهال للبنينغيث فارس فرحان مشعل669251721023048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية االبتهال للبنينكاظم عبد الحسين مرهون وزير670251721023049

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0ادبياعدادية االبتهال للبنينكرار كريم عبد الحسين كاظم671251721023051

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمجيد اعياد تفاك حمود672251721023054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمحمد اسماعيل مجيد عيسى673251721023055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمحمد باقر ثامر هاشم علوان674251721023056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمحمد عزيز متعب شياع675251721023060

كلية القانون/جامعة الكوفة502.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمصطفى جاسم حسن عبود676251721023064

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمصطفى عباس كريم عليوي677251721023065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية االبتهال للبنينمصطفى ماجد حميد عبد الحسين678251721023067

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية االبتهال للبنينيونس عباس عبد الحسين هادي679251721023072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينابراهيم ستار رزاق جاسم680251721024004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينابراهيم فاضل راضي ابراهيم681251721024005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناحمد سليم صراخ ناهي682251721024014

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناحمد شهيد حمزه هدام683251721024015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناحمد علي كامل محمد684251721024019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناحمد كريم هادي شناوه685251721024022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينازهر احمد هادي سعد686251721024026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيناكرم حسن عبد الحسين عبد زيد687251721024028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينبدر عباس عبد علي هاشم688251721024049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسن عبد الرضا دوحي عوده689251721024067

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسن فالح كريم خضير690251721024069

كلية اللغات/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسنين جابر محمد حمزه691251721024070

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسنين عدنان علي حسين692251721024072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين خليل شهيد ابراهيم693251721024078

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين رحيم عطشان وحيدح694251721024080

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين ضمير هادي حمادة695251721024084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحسين محمد عبد زيد خضير696251721024095

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحمزه صلهام باني سلطان697251721024099

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحيدر صبيح حسن جاهل698251721024105

كلية الفقه/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينحيدر عبد االمير خزعل زبالة699251721024106

كلية اللغات/جامعة الكوفة529.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينذو الفقار ثائر عبد الباقي خضر700251721024109

228 من 20صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينرائد محمد ابراهيم عبد الرضا701251721024112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينزيد جاسم حسين عبد702251721024118

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينزين العابدين علي عبد الرضا عبود703251721024125

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينزين العابدين علي عيسى سويد704251721024126

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينزين العابدين وفي عبد الحمزه جبر705251721024127

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسجاد ابو سوده جاسم محمد706251721024131

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسجاد كريم رزاق جياد707251721024141

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسجاد محمد عبد الكاظم عبد الرحيم708251721024142

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينسعود سفاح جنيب سويب709251721024144

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعباس عدنان عوفي جاهل710251721024169

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعباس فاضل عنه حاشوش711251721024171

كلية التربية/جامعة واسط476.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعباس محمد هادي ظاهر712251721024173

كلية التربية/جامعة سامراء464.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعبد الحسين حميد عبيد جازع713251721024175

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة448.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعبد هللا صالح حسن عبد هللا714251721024180

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعبد هللا لواء كاظم شهد715251721024183

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعدنان قحطان محمد مكي716251721024185

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعز الدين شاكر كامل حمود717251721024186

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعالء رحيم جبار مريهج718251721024190

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعالء مجهول جريو شناوه719251721024193

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي حاتم عبد علي هاشم720251721024204

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي حسين جابر رشيد721251721024205

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي حسين خضير محمد722251721024206

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي رزاق عبد سعد723251721024217

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي زهير صدام فلوك724251721024219

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي عباس عبد الكاظم عبد الرحيم725251721024227

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعلي كاظم عبد علي ناجي726251721024238

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينعمار عدنان سريح ذويب727251721024249

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينغدير رعد مرزه حمزه728251721024251

كلية القانون/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينغزوان لطيف عبد بدر729251721024253

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينغيث عبد الحسين فاضل كاظم730251721024254

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينفراس راهي دلول حمادي731251721024258

كلية القانون/جامعة الكوفة526.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينكاظم حسين اسماعيل يعقوب732251721024261

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينكاظم علي كاظم غليبش733251721024265

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينليث علي هادي علي734251721024280

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمؤمل مهدي حسين مهدي735251721024285
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمجتبى حسين محمد عبادي736251721024288

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد جاسم محمد علي عبد737251721024297

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد حسين محسن جابر738251721024302

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد حمزه ناجي عبيد739251721024303

كلية الفقه/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد رضا اسامه ناصر عبد االمير740251721024307

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد عادل ناجح عباس741251721024310

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد عبد هللا صاحب سلمان742251721024313

كلية القانون/جامعة الكوفة483.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد علي هادي ديوان743251721024319

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد نعمة كاطع ناصر744251721024324

كلية القانون/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمد محسن حسن صالح745251721024326

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمحمود حيدر عبد غالي746251721024327

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمرتضى ابراهيم ذباح كاظم747251721024329

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمرتضى حيدر حسن مطرود748251721024334

كلية القانون/جامعة الكوفة539.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمرتضى عبد االمير فرمان عباس749251721024340

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمصطفى فرحان ناصر حسون750251721024357

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمصطفى محمد حمزه عبيس751251721024361

كلية القانون/جامعة الكوفة469.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمصطفى منيف جودي ديوان752251721024363

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمنتظر عماد عبد اللطيف بدران753251721024366

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينمهند عظيم كاظم عطيوي754251721024370

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيننبيل شهيد ساجت نعمه755251721024377

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنيننمير زهير عبد هللا عباس756251721024378

كلية القانون/جامعة الكوفة508.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينهاتف كردي حسين عبار757251721024380

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينهادي عبودي ناصر حسين758251721024381

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينهاشم لفته عبود ناجي759251721024383

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينهيثم حسن عبد حبيب760251721024385

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينهيثم سجاد هادي مهدي761251721024386

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ادبياعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينوليد حسين غالي زغير762251721024389

كلية القانون/جامعة الكوفة590.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينابراهيم عزيز كزار عبد الكريم763251721025001

كلية التربية/جامعة القادسية503.0ادبياعدادية سيد االنام للبنيناثير محمد عبد عليوي764251721025002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0ادبياعدادية سيد االنام للبنيناحمد جبار عبيد خضر765251721025003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينامير احمد عطيوي حمزه766251721025013

كلية التربية/جامعة القادسية562.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينامير سجاد مبدر حسين767251721025014

كلية القانون/جامعة الكوفة484.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينباقر حسين هادي طه768251721025017

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحبيب ابراهيم شعالن محمود769251721025021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحسام عبد المهدي كاظم شمخي770251721025022
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحسن توفيق محسن كاظم771251721025024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحسن نعمان رحيم وساف772251721025028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحيدر حسن كاظم كصاد773251721025035

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحيدر عبد الحكيم شاكر منصور774251721025036

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحيدر عبد الزهره كريم عيدان775251721025037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينحيدر كريم عبد زيد هادي776251721025038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينذو الفقار كاظم خليل عبد الرضا777251721025040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينرسول عبد العباس عبد الحسين رجاب778251721025043

كلية التربية/جامعة القادسية551.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينزيد عطيه محمد علوان779251721025045

كلية الفقه/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينزيد قاسم محمد ثامر780251721025048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينزيد هادي عبد الساده طراد781251721025049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينزين العابدين سالم جودي اسماعيل782251721025051

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينضياء امان جمعه حمود783251721025053

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينضياء فؤاد مدلول نصيف784251721025055

كلية التربية/جامعة القادسية509.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعباس رسول هادي حميدي785251721025058

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعبد هللا احسان غانم محسن786251721025059

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعبد هللا كريم عبد الرضا اسماعيل787251721025061

كلية التربية/جامعة القادسية473.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعبد الواحد احمد عبد الستار نعمه788251721025062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعالء حسن وحيد كاشي789251721025065

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعلي احمد هالل حسن790251721025066

كلية التربية/جامعة الكوفة599.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعلي سالم محمد عباس791251721025070

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعلي عبد الحسن جاسم عباس792251721025071

كلية القانون/جامعة الكوفة511.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعلي مجيد علي عوده793251721025073

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعلي هادي دهيش عطيه794251721025075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينعمار محمد راهي موسى795251721025078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينكرار كاظم عبد الحمزه ناجي796251721025082

كلية التربية/جامعة الكوفة629.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمؤمل احمد شدهان مدلول797251721025084

كلية الفقه/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمؤمل عبد الرضا بعيوي حسين798251721025085

كلية القانون/جامعة الكوفة488.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد تقي عبد الهادي كريم صاحب799251721025086

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد جبل شالكه جبر800251721025087

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد حسان عبداالمير عناد801251721025089

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد حيدر عبد الرضا كحط802251721025090

كلية اللغات/جامعة الكوفة573.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد رزاق جبار عبطان803251721025091

كلية القانون/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد طالب محمد جاسم804251721025094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد عبد الجواد عبد ليلو805251721025095
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كلية التربية/جامعة القادسية489.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد علي جعفر مجيد806251721025098

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد مظر عبد علي هادي807251721025101

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمحمد موفق نوماس موسى808251721025102

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمرتضى جودي غالب عبد الرضا809251721025103

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمرتضى خضير جويد جار هللا810251721025104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمرتضى شمران عطيوي حنون811251721025105

كلية االثار/جامعة القادسية427.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمرتضى صالح عدنان حسن812251721025106

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمرتضى عباس عبيد ناصر813251721025108

كلية التربية/جامعة القادسية503.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمصطفى احمد فليح حسوني814251721025110

كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمصطفى حسين جميل عبيد815251721025111

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمصطفى علي عبد معارج816251721025115

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمصطفى ليث محمد مفتن817251721025116

كلية القانون/جامعة الكوفة510.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمنصور غالب لفته محمد818251721025123

كلية اآلداب/جامعة بابل441.0ادبياعدادية سيد االنام للبنينمهند نعيم يوسف كاظم819251721025124

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبياعدادية االبراج للبنيناحمد كاظم عوده عبد الحسن820251721027001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية االبراج للبنيناحمد كنيهر لهموس عبود821251721027002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية االبراج للبنيناسعد محمد رشيد حميد822251721027003

كلية القانون/جامعة الكوفة517.0ادبياعدادية االبراج للبنينامير احمد حسن جاسم823251721027004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0ادبياعدادية االبراج للبنينامير جبار عليوي عبود824251721027005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية االبراج للبنينامير فالح ارحيم شناوه825251721027009

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية االبراج للبنينامير هاني حسن جحيور826251721027010

كلية التربية/جامعة القادسية494.0ادبياعدادية االبراج للبنينحسام طارق جاسم محمد827251721027014

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0ادبياعدادية االبراج للبنينحسنين كريم سعيد عباس828251721027017

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0ادبياعدادية االبراج للبنينحسين سلمان يوسف مهدي829251721027019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية االبراج للبنينحسين عالء عباس شاوردي830251721027020

كلية االثار/جامعة القادسية424.0ادبياعدادية االبراج للبنينحيدر رحيم محمد عالوي831251721027023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية االبراج للبنينحيدر صدام زايد شنان832251721027024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية االبراج للبنينحيدر نعمان سلطان كريمط833251721027025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية االبراج للبنينخالد عواد جبار سلطان834251721027026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية االبراج للبنينضرغام عايد حسين علوان835251721027032

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية االبراج للبنينطه محمد مهدي عبد الحسين836251721027033

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية االبراج للبنينعادل عبد االمير محيسن بعير837251721027034

كلية االثار/جامعة القادسية427.0ادبياعدادية االبراج للبنينعبد هللا عقيل غالب جحيل838251721027037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية االبراج للبنينعالء فيصل يوسف عطيه839251721027042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية االبراج للبنينعالء كامل عبود بردان840251721027043
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0ادبياعدادية االبراج للبنينعلي ناصر عبد الهادي منسي841251721027050

كلية التربية/جامعة القادسية469.0ادبياعدادية االبراج للبنينقاسم علي اصغر ابراهيم842251721027053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبياعدادية االبراج للبنينمحمد اسكندر محمود عبد843251721027059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ادبياعدادية االبراج للبنينمحمد رحيم جواد داود844251721027063

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبياعدادية االبراج للبنينمسلم عبد الكاظم بردان موسى845251721027072

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0ادبياعدادية االبراج للبنينمسلم مهدي ساهي جريخ846251721027073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية االبراج للبنينمصطفى علي عبيد ناصر847251721027075

كلية التربية/جامعة القادسية485.0ادبياعدادية االبراج للبنينمعين احمد حسن عبد848251721027076

كلية القانون/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية االبراج للبنينمنتظر خلدون طالل كاظم849251721027077

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية االبراج للبنيننعمه حسن عليوي عبد850251721027084

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0ادبياعدادية االبراج للبنينوسام تكليف عبيد كزار851251721027087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية االبراج للبنينوليد ناجح نعمه محسن852251721027089

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية االبراج للبنينيوسف رفعت حسن مهدي853251721027090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينشاكر ماجد جبار جاهل854251721028006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينعباس زامل جفات نوام855251721028008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينعلي رحيم عبد االمير عبيد856251721028013

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينعلي عباس عطيه شوني857251721028014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينمحمد حيدر غازي زياد858251721028018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينمحمد ماجد داخل نوام859251721028020

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينمحمد نوماس حسين هاني860251721028021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ادبيثانوية عبد الحميد الياسري للبنينمقتدى احمد محسن حسين861251721028022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينابراهيم سمير هشام محمد862251721032001

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينحيدر ماضي شعالن محسن863251721032006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلي جمال جودي ديوان864251721032012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينعلي عبد المحسن علي عباس865251721032013

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينعمر عماد علي حسين866251721032014

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينكرار حيدر حمود حمد867251721032015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينكرار حيدر مسلم محمد868251721032016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينمحمد المجتبى كريم سعيد منفي869251721032018

كلية القانون/جامعة الكوفة503.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينمصطفى حيدر موسى حمود870251721032022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينمهدي صالح مهدي محسن871251721032024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينيونس حيدر علي حسين872251721032026

كلية التربية/جامعة واسط450.0ادبياعدادية اللوح المحفوظ للبنينبسام عباس محمد انهير873251721032027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0ادبيثانوية االنتصار للبنينحسين فرحان داخل عطيه874251721036004

كلية التربية/جامعة القادسية515.0ادبيثانوية االنتصار للبنينعالء ناصر حسين علي875251721036007
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كلية االثار/جامعة القادسية427.0ادبيثانوية االنتصار للبنينمهدي صالح عبد حسن876251721036016

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينحسين احمد عايد بديوي877251721038001

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبنينحسن سالم ورير جالب878251721039001

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبنينحسنين جواد عباس عبد879251721039002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبنينسجاد باقر كريم موسى880251721039004

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبنينضرغام لطيف كريم جعفر881251721039005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل434.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبنينكرار حمزه حسن صالح882251721039006

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبنينمنتظر انور عبد االمير حاتم883251721039012

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينباقر رسول محمد شمخي884251721041001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينبدر ابراهيم محمد عبيد885251721041002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينحسن صالح حمزه عبد886251721041003

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينزيد طالب مزعل حميده887251721041005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة481.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينزيد عبد الجبار عبد الزهره زامل888251721041006

كلية القانون/جامعة الكوفة492.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعباس علي محمد حسين كاظم889251721041007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينمحمد سعد صاحب خضير890251721041009

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينمحمد قاسم عبد االمير كاطع891251721041010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينابراهيم احمد عباس حنون892251721047001

كلية التربية/جامعة القادسية526.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينحسين شهيد عبد االمير محمد893251721047015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعبد السجاد علي نعمه ناصر894251721047021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعصام رياض مظفر مهدي895251721047022

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعلي حيدر عبد الرضا كحط896251721047023

كلية القانون/جامعة الكوفة511.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينكاظم هاشم محمد درويش897251721047026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينكرار حازم نجم عبد898251721047027

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمحمد احمد عباس حنون899251721047029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمحمد عبد األئمه غياض عبد الساده900251721047030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمرتضى احمد شاكر هادي901251721047031

كلية التربية/جامعة القادسية487.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمصطفى حسن هادي حسن902251721047032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينمنتظر عبد الزهره عبيد كاظم903251721047034

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيننور موسى عوده كاظم904251721047035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينأمير فارس عباس كاظم905251721049001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينامين حيدر عايد مطرود906251721049002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينزيد محمد سلمان رملي907251721049005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينعلي مناف جاسم محمد908251721049006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينعمار صفاء عبد االمير مرزه909251721049007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينغيث علوان ياسر عبد الرضا910251721049008
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينليث علوان ياسر عبد الرضا911251721049009

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينمحمد آمين حمدان عبيس912251721049010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينمنتظر محمد حسين جاسم913251721049011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبيثانوية  االندلس االهلية للبنينمهند ثابت جهيد ساجت914251721049012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية القادسية المختلطةاحسان جبار كظم باشي915251721111001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية القادسية المختلطةاحمد سعيد ريكان ذعار916251721111002

كلية التربية/جامعة القادسية505.0ادبياعدادية القادسية المختلطةاحمد صالح حسن نعمه917251721111003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية القادسية المختلطةاحمد عقيد علي جبار918251721111004

كلية التربية/جامعة القادسية511.0ادبياعدادية القادسية المختلطةبهاء عبد هللا هاتف كريم919251721111009

كلية االعالم/جامعة ذي قار434.0ادبياعدادية القادسية المختلطةحسن جبار كظم باشي920251721111011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0ادبياعدادية القادسية المختلطةحسن كريم سودي عطيه921251721111013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0ادبياعدادية القادسية المختلطةحسنين مسلم فليح عبد علي922251721111014

كلية التربية/جامعة واسط532.0ادبياعدادية القادسية المختلطةحسين حمد هللا مثقال عطيه923251721111015

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0ادبياعدادية القادسية المختلطةحيدر حسن نوماس عذاب924251721111018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية القادسية المختلطةعبد هللا حادي كاظم عيدان925251721111029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة558.0ادبياعدادية القادسية المختلطةعلي باسم عبد الكاظم الفي926251721111033

كلية التربية/جامعة القادسية470.0ادبياعدادية القادسية المختلطةعلي جبير حسين جبار927251721111034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0ادبياعدادية القادسية المختلطةعلي جميل بردان جحيور928251721111035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية القادسية المختلطةعلي حسين عبد علي عبود929251721111036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0ادبياعدادية القادسية المختلطةعلي طالب كاظم عبد الحسن930251721111039

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمرتضى اسعد لفته كاظم931251721111049

كلية التربية/جامعة القادسية500.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمرتضى منعم جبار عطيه932251721111050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمصطفى يونس يوسف عاشور933251721111055

كلية التربية/جامعة سامراء450.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمصعب حيدر حميزه خفيف934251721111056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمنصور حمزه فليح كاظم935251721111058

كلية الفقه/جامعة الكوفة448.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةاحمد عسكر سالم كاظم936251721113001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةاحمد كريم سلمان عصواد937251721113003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةباسم حسين محمد عطيه938251721113006

كلية التربية/جامعة واسط489.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةجاسم محمد جاسم عبادي939251721113007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةحازم علي حمزه عبد940251721113008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةحسن عبد الحسين جبر مزعل941251721113009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةريسان حاكم جابر عبد الهادي942251721113012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةزيد راهي علي راهي943251721113013

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةسالم خضير سالم كاظم944251721113015

كلية اللغات/جامعة الكوفة484.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةستار حسن عبيس راهي945251721113016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةشهاب احمد كريم محسن946251721113017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةعبد الكاظم عبد الحسن رحيم عبود947251721113018

كلية التربية/جامعة الحمدانية423.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةعلي جمال حسين جياد948251721113021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةعلي طالب حميد طعمه949251721113022

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةقاسم ياسر عزوز عباس950251721113024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةكرار طالب جياد زباله951251721113025

كلية القانون/جامعة الكوفة488.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةليث سالم ضهد خشان952251721113026

كلية التربية/جامعة القادسية529.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد حسن موسى خلوف953251721113029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد زيدان ظاهر حبيب954251721113030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةمصطفى فرحان كريم داود955251721113035

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةوسام فخري موسى يوسف956251721113037

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةأنور كريم مهدي سلطان957251721114001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةامجد عبد الحسين لفته كاظم958251721114002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةحسام حسون حمود علي959251721114005

كلية التربية/جامعة القادسية490.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةسرحان ذياب حمود مجهول960251721114009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةسعد عكله لطيف هدهود961251721114010

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبيثانوية تبارك المختلطةباقر رياض عطية عبد962251721115001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيثانوية تبارك المختلطةحسن محمد تركي عبادي963251721115004

كلية التربية/جامعة القادسية472.0ادبيثانوية تبارك المختلطةحسنين جعفر علي سلمان964251721115005

كلية التربية/جامعة القادسية498.0ادبيثانوية تبارك المختلطةحسين عقيل عبد الكاظم عبد الزهرة965251721115006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ادبيثانوية تبارك المختلطةسجاد عبد االمير كاظم هادي966251721115007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبيثانوية تبارك المختلطةسجاد هيثم عماد عطيه967251721115008

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبيثانوية تبارك المختلطةسيف حمزة عطية جودة968251721115009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبيثانوية تبارك المختلطةصباح صاحب رضا مطرود969251721115010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيثانوية تبارك المختلطةعباس كاظم حسين اسماعيل970251721115011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيثانوية تبارك المختلطةعلي عدنان شهيد عبيس971251721115015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيثانوية تبارك المختلطةعلي ناظم كاظم محمد972251721115016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيثانوية تبارك المختلطةكرار مصعب صاحب نعمه973251721115018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيثانوية تبارك المختلطةمازن عالوي شتوي عالج974251721115020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية تبارك المختلطةيوسف عبد حسن عيسى975251721115025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةأثير عقيل رحيم مهدي976251721116001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاسماعيل علي عبيد اسماعيل977251721116006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةبسام مكي بشاره شلش978251721116009

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةجواد كاظم محمد هاني979251721116013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر خليل جاهل كزار980251721116020
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر طالب وهاب حسين981251721116021

كلية القانون/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةضرغام عطا هللا عبد السجاد مهدي982251721116023

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعباس وردان رزاق مونس983251721116025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي موحان حنون ساجت984251721116030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكاظم حسن عفلوك أحمد985251721116033

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار حسين كريم حجيل986251721116034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار حيدر طالب عبد الكاظم987251721116035

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمؤمل علي حسين خلف988251721116037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمؤيد كاظم عذاب موحان989251721116038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد طه ريسان محمد طه سلمان990251721116039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمود يحيى عبد زيد عبد الهادي991251721116043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمرتضى طالب مهاوش فضاله992251721116044

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0ادبياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمنتظر جواد محسن مذبوب993251721116048

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبيثانوية نور الياسري المختلطةحسين كاظم مزهر طاهر994251721117003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبيثانوية نور الياسري المختلطةعباس حميد عبد الزهره عباس995251721117005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ادبيثانوية نور الياسري المختلطةعلي عبد الزهره خماط مجلي996251721117007

كلية التربية/جامعة القادسية499.0ادبيثانوية نور الياسري المختلطةمحمد وليد عبد الزهره عباس997251721117008

كلية التربية/جامعة القادسية535.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةاكرم ماجد مطشر متعب998251721118002

كلية التربية/جامعة القادسية483.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةحسين علي فاهم نجم999251721118003

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةعلي حسن حمزه ناصر1000251721118004

كلية التربية/جامعة القادسية501.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةمحمد حسن شالكه صالح1001251721118006

كلية التربية/جامعة القادسية533.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةمهدي حسن غانم عالوي1002251721118008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةحيدر عبد الرضا عبد الحمزة عيسى1003251721120004

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةموسى حسين كاظم محمد1004251721120009

كلية التربية/جامعة القادسية488.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةاحمد سالم مطرود حريجه1005251721121001

كلية التربية/جامعة القادسية524.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةحسنين محمد عبد الجليل رسول1006251721121004

كلية التربية/جامعة القادسية504.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةحسين لطيف غالب عبود1007251721121006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةسعد رعد عذاب كشمش1008251721121011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةسيف حسن موسى نعمه1009251721121012

كلية التربية/جامعة القادسية491.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةعباس محمد احسين ظاهر1010251721121015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةمحمد جياد مخيف كاظم1011251721121018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد632.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةمسلم أياد لطيف غالب1012251721121020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةمنتظر عبداالمير رحيم شنيع1013251721121021

كلية التربية/جامعة القادسية536.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةميثم علي عبد الحسين عبد الزهره1014251721121022

كلية التربية/جامعة القادسية534.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةنصير عبد االمير عبادي جادر1015251721121023
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كلية التربية/جامعة القادسية546.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةياسر محمد عبد محمود1016251721121026

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاحمد جاسم عبد زيد نعمه1017251721122002

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاحمد علي عبد زيد كسار1018251721122007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاحمد منصور كاظم جالب1019251721122009

كلية التربية/جامعة القادسية515.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاكرم كريم جوده حمزه1020251721122011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةأمير عبود لفته شمال1021251721122018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةأمير عدنان يوسف عزوز1022251721122019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةامير محسن لفته مزعل1023251721122022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةانمار نعيم ناصر جاسم1024251721122024

كلية التربية/جامعة واسط454.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةانور ناجح هنين كاظم1025251721122025

كلية القانون/جامعة الكوفة537.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةجعفر حزام كاظم سهر1026251721122026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةجعفر محمد جعفر محمد1027251721122027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحاتم كريم عوده حمود1028251721122030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحبيب جاسم بعير عرنوص1029251721122031

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسن دويج حسن حمد هللا1030251721122033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسن عامر عبد زيد عباس1031251721122035

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسن محمد عبد المهدي حسين1032251721122038

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسنين داخل عباس عبد1033251721122039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين سالم موسى بصبوص1034251721122042

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين عبيد غزاي خريبط1035251721122045

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين عالوي وحيد محسن1036251721122046

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين علي عبد زيد تومان1037251721122047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين كاظم عبيس كشاش1038251721122048

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحيدر نعمه حسن راضي1039251721122050

كلية القانون/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزيد احمد كاظم هاني1040251721122055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزيد رحيم عبد الكاظم دبعون1041251721122057

كلية التربية/جامعة واسط463.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسجاد حسين شناوه نعمه1042251721122062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسجاد عبد الحسن عبد االمير سلمان1043251721122063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسعد تركي عبد الحسين ناصر1044251721122065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسليم عبد الزهره عبد الحسن عباس1045251721122067

كلية القانون/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسيف علي هادي عليوي1046251721122069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةضرغام عبد زيد ناصر حسون1047251721122073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل516.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةضرغام يحيى مظلوم خويشي1048251721122074

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعباس غايب ناصر شوبان1049251721122076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعباس فاضل حميد عبد علي1050251721122077
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كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعبد هللا حسين علي حسين1051251721122079

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعبد هللا صالح لفته شمال1052251721122080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعبد هللا عامر صبار كاظم1053251721122081

كلية التربية/جامعة القادسية479.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي احمد محمد مزعل1054251721122088

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي حمزه عبد مصيخ1055251721122094

كلية التربية/جامعة القادسية482.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي حميد عبد زيد خنياب1056251721122095

كلية القانون/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي عبد الحسين جبار عبد الزهره1057251721122099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي فاضل جالوي عبد الحسن1058251721122101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي فريق كريم هدوم1059251721122103

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي قاسم عبد الكريم عبد الزهره1060251721122104

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي كصاد عبد الزهره محمد1061251721122105

كلية القانون/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي هادي غانم حسن1062251721122107

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعمران عليوي كاظم حنوف1063251721122109

كلية القانون/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةغيث حسين موسى حسن1064251721122111

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةكرار رائد عبد الحسين ياسر1065251721122114

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةكرار سمير عبد جبار1066251721122115

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد جاسم محمد مطر1067251721122121

كلية التربية/جامعة واسط451.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد جواد كاظم حسين1068251721122122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد حسين جاسم محمد1069251721122123

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد حسين علي حنين1070251721122124

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد داخل قدري ساجت1071251721122125

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار443.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد شفاء ديلي كاظم1072251721122127

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد عبد الحسين هالل محسن1073251721122131

كلية التربية/جامعة واسط453.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد عالوي محسن جاسم1074251721122132

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد عماد عبد االمير عطيه1075251721122133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد عواد علي موسى1076251721122134

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد مزهر نعمان عيسى1077251721122136

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد مهدي محسن مناتي1078251721122137

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمرتضى خضير عبيس حسين1079251721122141

كلية القانون/جامعة الكوفة544.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم عقيل جبار سلمان1080251721122145

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم ميثم كاظم حسن1081251721122146

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى عبد العباس محمد لفته1082251721122147

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى لفته محسن عباس1083251721122149

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى محمد غثوان متعب1084251721122150

كلية التربية/جامعة سامراء447.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى ناجح عبد العظيم عبد العباس1085251721122151
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمقتدى محمد مظلوم عبد1086251721122153

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمهند احمد حمزه حميد1087251721122158

كلية القانون/جامعة الكوفة497.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةناصر حمزه علي سلمان1088251721122159

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةهاني هادي عبد الحسن عباس1089251721122162

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةوسام محمد موسى فرهود1090251721122163

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةوطن فالح نعمه جبر1091251721122164

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةوليد خالد كاظم هاني1092251721122165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةأمين حسن حمزه خضير1093251721123002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةاحمد عبد زيد عبيس كريم1094251721123004

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةاسحاق صدام اكريني عبد هللا1095251721123005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة470.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةباقر عامر جندي جاسم1096251721123006

كلية التربية/جامعة واسط461.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةحسن مهدي صالح عويد1097251721123007

كلية التربية/جامعة القادسية494.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةحمزه محمد رضا مهدي راضي1098251721123010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةرائد حميد وارش حسن1099251721123013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةصاحب عبد هللا عبيس جعفر1100251721123015

كلية التربية/جامعة واسط459.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةصادق راضي حجيل متعب1101251721123016

كلية اآلداب/جامعة ذي قار440.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةعقيل عباس عبد الحسين دلش1102251721123019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةعلي عبد العزيز عبد الكريم علي1103251721123021

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةغيث كتاب محسن صالح1104251721123023

كلية الفقه/جامعة الكوفة428.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةكرار علي حيدر كنعان1105251721123025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةمؤيد لفتة مشكور غانم1106251721123026

كلية التربية/جامعة واسط459.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةمحمد علي هادي جودة1107251721123027

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةمحمود حيدر صالح عويد1108251721123028

كلية القانون/جامعة الكوفة518.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةمرتضى عمار عبادي حمود1109251721123029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةمرتضى نمر عبد زيد عبد الهادي1110251721123030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةمصطفى صبار عطوان كاظم1111251721123031

كلية التربية/جامعة واسط453.0ادبيثانوية طريق الحسين المختلطةنبيل محمد مجهول فرعون1112251721123032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر سالم عطيه عبيد1113251721150023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينرافد عزيز كريم عطيه1114251721150028

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزيد عقيل هاشم داود1115251721150030

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزيد محمد عبد كاظم1116251721150032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسعيد عدنان عبد الحسين كليكل1117251721150034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينضرغام داخل هادي حسون1118251721150039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس كامل صبري جاسم1119251721150043

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعدي قصي علي عبد الرضا1120251721150047
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي جابر غثيث حاجم1121251721150049

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي جميل خضير عباس1122251721150050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينفهد ستار شالكه ورد1123251721150060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينكرار علي جهاد حنويت1124251721150063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينماجد علي حسين جفال1125251721150065

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد رحيم عبد هللا محمد1126251721150072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمرتضى غالب كاظم عبد1127251721150081

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنيناحمد محمد طارش عبود1128251721151009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنيناسعد كاظم عذافه حمود1129251721151011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسن صباح مايع احمد1130251721151019

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسنين كريم عبد عبيد1131251721151022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين علي عباس عبد1132251721151025

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينحيدر كريم مزهر محمد1133251721151032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينحيدر كريم هادي كريم1134251721151033

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينزيدون قاسم نعمه طعمه1135251721151038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينسعدون احمد سعدون عجم1136251721151044

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينسمير رزاق عبد الكاظم ابراهيم1137251721151045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينسيف عباس حسين اكبر1138251721151047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينصالح عبد علي نعمان عيسى1139251721151050

كلية التربية/جامعة القادسية507.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينعباس رعد طارش عبود1140251721151055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي حسين علوان هادي1141251721151062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي عادل نعمه عباس1142251721151068

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي عبد هللا حسوني حسين1143251721151071

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد محسن خضير خلف1144251721151094

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيثانوية الحكيم المسائية للبنينمنتظر كريم هادي كريم1145251721151107

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبيثانوية القدس المسائية للبنينحسين علي نعمه عبد1146251721152007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبيثانوية القدس المسائية للبنينعلي قاسم كاظم حمود1147251721152021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيثانوية القدس المسائية للبنينعلي كريم غافل عوده1148251721152022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0ادبيثانوية القدس المسائية للبنينغانم لفته شرهان نصر1149251721152024

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر428.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنيناحمد نوري تقي ذنون1150251721153005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينبكر مصطفى عبد خرباط1151251721153011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينجاسم محمد جاسم احمد1152251721153013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينحيدر فاضل جابر سعدون1153251721153017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينزيد علي عزيز حبيب1154251721153020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينعلي بشير عبد سلطان1155251721153026
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينعلي رياض جاسم حسن1156251721153030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينعلي ميثم محمد عبد الحسن1157251721153032

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينكاظم موحان يوسف علوان1158251721153033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينكرار كاظم احمد حسن1159251721153037

كلية اللغات/جامعة الكوفة492.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينماهر سرحان عبد علي عبد الحسن1160251721153038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد فاضل حسين علوان1161251721153041

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد يحيى شهيد محمد1162251721153043

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينمنذر محمد فاضل فرج1163251721153049

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0ادبيثانوية تدمر المسائية للبنينوليد ناصر محسن مرزوق1164251721153050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنيناحمد حسن مايح مطلب1165251721154003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنيناحمد شناوه سرحان جباره1166251721154004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينباسم رزاق بخيت كماخي1167251721154006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينجهاد كريم عبد الحسين عبد علي1168251721154009

كلية التربية/جامعة القادسية485.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينحسين عاد عبد االمير سلطان1169251721154010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينحيدر جبار هادي شريف1170251721154012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينضرغام علي عيدان ابراهيم1171251721154015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينعبد االله صبار جبر مشكور1172251721154016

كلية التربية/جامعة القادسية507.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينعالء حسين جودة عطية1173251721154018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينعلي جبار عبد زيد حسن1174251721154019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينعلي شراد جويد ظاهر1175251721154022

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينعلي صالح رحيم موسى1176251721154023

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينقيس عبد العباس بشان حمودي1177251721154026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينكرار علي حمزة حنون1178251721154028

كلية القانون/جامعة الكوفة483.0ادبيثانوية الحرية المسائية للبنينمحمد علي حسن جابر بايش1179251721154033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنيناحمد سعد عيسى عطا هللا1180251721156003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنينحسين عبد الرضا وحيد غانم1181251721156011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنينحسين فرج جبار حمد1182251721156013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنينسالم حياوي عبد زيد كسار1183251721156018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنينسالم محمد ظاهر عفتان1184251721156019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنيننائل محمود يحيى وداي1185251721156039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيثانوية العباسية المسائية للبنينيونس عبودي صبار لفته1186251721156042

كلية القانون/جامعة الكوفة526.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناسامه احمد كاظم كريم1187251721157009

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينامير ناجح سهل جاسم1188251721157014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسن حيدر علي جعفر1189251721157019

كلية الفقه/جامعة الكوفة463.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسين رعد صاحب مرزوك1190251721157023
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحيدر كريم عبد الحسين كاظم1191251721157034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي حسن عبد الساده جواد1192251721157044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي محمد فيصل حسين1193251721157050

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى حيدر محمد علي1194251721157070

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمهند ذياب حمود كشيش1195251721157072

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0ادبيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينيوسف جاسب عبد الرضا مكطوف1196251721157080

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420.0ادبيثانوية الفلك المسائية للبنيناحمد جاسم حسين اسماعيل1197251721158001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينأزهر سعد حسين خلف1198251721160001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينحسين عماد عبيد اسماعيل1199251721160021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل516.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينصالح حسن ناجي مطير1200251721160030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينصالح عبد الجليل عبد علي عاشور1201251721160031

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينعدنان ناصر لفته سلمان1202251721160033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينوليد عبد الحسين والي عطيه1203251721160060

كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنيناحمد ابراهيم ادريس بكدش1204251721163004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنيناحمد عبد القادر فرحان عبود1205251721163005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينحسين عبد االمير حمزة حسن1206251721163016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينحيدر محمد علي حمزة كاظم1207251721163019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينحيدر موسى رمضان فضل1208251721163020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينعلي خالد عبد علي عبد الرضا1209251721163031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينعلي عبد االمير سلمان عوده1210251721163035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينكرار حسين حسن طاهر1211251721163042

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينمحمد احسان رحيم حسين1212251721163044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيثانوية الكرار المسائية للبنينمرتضى عبد الكريم احمد عبد هللا1213251721163050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينبهاء مهدي محمد مهدي1214251721164009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينمرتضى فالح حسين طرخان1215251721164044

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينميثم جوده صالح ابوستور1216251721164049

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ادبيثانوية ليث االهلية للبنينحسين علي محسن شهيد1217251721201002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة451.0ادبيثانوية ليث االهلية للبنينماجد عامر ماجد حاتم1218251721201011

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبيالخارجيونجاسم محمد لفته طرنان1219251721400016

كلية القانون/جامعة الكوفة571.0ادبيالخارجيونحسن فالح حسن عبد1220251721400028

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0ادبيالخارجيونحسين جبار محمد جوده1221251721400033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيالخارجيونعقيل جميل جواد عبود1222251721400048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0ادبيالخارجيونعلي محمد عباس جاسم1223251721400053

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0ادبيالخارجيونكرار عبد الجبار محسن طاهر1224251721400065

كلية الفقه/جامعة الكوفة466.0ادبيالخارجيونمحمد جاسم شاكر موسى1225251721400069
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كلية القانون/جامعة الكوفة495.0ادبيالخارجيونمحمد كاظم حسين يوسف1226251721400074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيالخارجيونوسام حسين علي حجي1227251721400086

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة539.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتاسماء حسن ناصر طعيمه1228251722053001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتتبارك كريم سعيد رشيد1229251722053005

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناترسل مال هللا سلمان راضي1230251722053008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء حسين نصيف جاسم1231251722053010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء رزاق عبيد منصور1232251722053011

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب علي لفته عيسى1233251722053016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب كاظم حسين هيلون1234251722053017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب محمد خلف عباس1235251722053018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتسارة حسين عيسى كهبوش1236251722053019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتسجى علي حسين عبد1237251722053021

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتسناء عباس فاضل عقله1238251722053025

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتضحى سعدي محسن موسى1239251722053026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتضحى نعمه داود سلمان1240251722053027

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتمريم عامر موسى جواد1241251722053031

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتنبأ تحسين علي كاظم1242251722053033

كلية القانون/جامعة الكوفة497.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتنهى سمير عباس محمد حسين1243251722053037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتنور حمودي كاظم عبد هللا1244251722053040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتنور حيدر يحيى عبد علي1245251722053041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتهدى حيدر خضير عبيس1246251722053042

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية زينب الكبرى للبناتوالء حسن هادي كاظم1247251722053043

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتأمل جمال ارحيم عرموش1248251722056001

كلية القانون/جامعة الكوفة560.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتاديان مثنى جواد عبد1249251722056003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتاسراء علي هادي عمران1250251722056006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتاسراء محمد عبد االمير محمد1251251722056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتاالء حمودي مهدي حمود1252251722056009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتاالء غانم حمزه ليلو1253251722056011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتاليقين عالء سعد حنتوش1254251722056012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتامال عبد الحسين قهار عبد1255251722056013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتانتصار صاحب كاظم عبد1256251722056015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتايات حيدر حسن جبر1257251722056017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتايالف مبدر خلف علي1258251722056018

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبتول عبد الحسين صاحب علي1259251722056021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين احسان عباس ناصر1260251722056022
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين جميل تركي عبد الحسين1261251722056023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة528.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين ستار جبار عبد االمير1262251722056024

كلية القانون/جامعة الكوفة561.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين صالح مهدي جدوع1263251722056027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين فالح نعمه عبد الزهره1264251722056033

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتبنين مجبل شاكر ناجي1265251722056034

كلية التربية/جامعة الكوفة614.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتتبارك محمد فاضل عباس1266251722056037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتتبارك هيثم حاتم راضي1267251722056038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتتماره علي جواد كريدي1268251722056040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتثرى مكي عباس جواد1269251722056042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحليمه زهير عدنان طالب1270251722056044

كلية اللغات/جامعة الكوفة547.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحنين جبار شاكر كريم1271251722056045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحنين خالد شاهود بلبول1272251722056046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحنين عقيل هادي موسى1273251722056047

كلية الفقه/جامعة الكوفة496.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحوراء أحمد عيال شنون1274251722056050

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحوراء جاسم محمد علوان1275251722056051

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل475.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحوراء جواد محسن حمزه1276251722056052

كلية اللغات/جامعة الكوفة512.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحوراء ناجي عبد الحسين عليوي1277251722056054

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتحوراء هادي علي هادي1278251722056055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتدعاء حاكم كامل عبيدش1279251722056059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتدعاء رحيم حسين حمزه1280251722056060

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتدعاء كاظم جبار مطر1281251722056062

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتدنيا عالء حسين علي1282251722056063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترانيه حسين حمزه عبد هللا1283251722056065

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترباب عبد الحسين صاحب علي1284251722056066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترباب فرج بريد حسين1285251722056067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترسل حامد عزيز سعد1286251722056068

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترغد عبد الحسين عبد الساده بياد1287251722056074

كلية اآلداب/جامعة الكوفة519.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترقيه اديب يونس علي1288251722056075

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة535.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناترويده علي حسين باقر1289251722056078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتريهام حيدر محمد عبد االمير1290251722056079

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء جاسم محمد حسن1291251722056080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء جواد كاظم عبادي1292251722056081

كلية القانون/جامعة الكوفة520.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء جواد كاظم عبد الحسين1293251722056082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء رعد هادي حمود1294251722056083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء سريع مجيد خضير1295251722056084

228 من 37صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة477.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء سمير عبد الكاظم هادي1296251722056085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء صباح نوري عبد1297251722056086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء علي حسن عبادي1298251722056088

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء فارس حبيب عباس1299251722056089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء مناف حمودي محمود1300251722056091

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب احمد شهاب احمد1301251722056095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب حامد شاكر محمود1302251722056098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب حسن فليح حسن1303251722056099

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب خالد كاظم عبد هللا1304251722056101

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب عباس حسين هادي1305251722056103

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب عبد الكريم سوادي مير1306251722056104

كلية القانون/جامعة الكوفة497.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتساره علي مشير ثعيلب1307251722056106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتساره محمد جبار اعضب1308251722056107

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتسجى علي ناصر حسين1309251722056108

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتسجى ناجح لطيف كاظم1310251722056109

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتشهد حيدر عبد المهدي عبد الرضا1311251722056116

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل510.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتشهد عباس جفات سلمان1312251722056117

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتضحى حسين معتوك عليوي1313251722056122

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتعذراء محمد عزيز محمد1314251722056124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتعهود حمزه رحيم كريدي1315251722056125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتغدير علي كريم موسى1316251722056126

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمه ركاب غانم مظلوم1317251722056131

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمه سعد حمود حسين1318251722056132

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمه صالح جميل داود1319251722056133

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمه غازي عبد االمير جواد1320251722056136

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتكوثر حيدر سلمان عبود1321251722056141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتمريم محمد عبد االمير علي1322251722056150

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتمسره عباس جاسم حسن1323251722056151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتنرجس عبد الحسين كنبر واوي1324251722056157

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتنرمال عقيل فليح حسن1325251722056159

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتنمارق عادل عبد محمد1326251722056160

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى453.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتنور سعد حميد وادي1327251722056164

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتنور عبد الرضا عبد نور عبد الحسين1328251722056166

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتهبة محمد جاسم حمدان1329251722056172

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتهدى علي حسن عبادي1330251722056174
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتورود هادي عسكوري حمد1331251722056176

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية الالذقية المركزية للبناتوالء حاكم جبار عبد الحسن1332251722056177

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتانفال حسين عبد الهادي عبد الرضا1333251722058001

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتحنين حسون عبد زيد عطيه1334251722058002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتحوراء ثامر جبوري حسن1335251722058003

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتزهراء حسن هادي حمزه1336251722058005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتزهراء هاشم عباس خضير1337251722058007

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتزينب محسن ابو سوده عبود1338251722058008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه جاسم محمد علي1339251722058012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ادبيثانوية الرملة للبناتآالم عالوي عبد الحسين عبد علي1340251722061002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0ادبيثانوية الرملة للبناتاتكال سليم مجيد جابر1341251722061003

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ادبيثانوية الرملة للبناتاالء عبد علي حسين كاظم1342251722061004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ادبيثانوية الرملة للبناتايمان نجم عبد الحسن شليخ1343251722061005

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0ادبيثانوية الرملة للبناتبنين حسن عبد االئمه عبد الحسين1344251722061006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبيثانوية الرملة للبناتبنين عبد الرضا كاظم ظاهر1345251722061007

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ادبيثانوية الرملة للبناتتقى فالح نعمه مزهر1346251722061008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0ادبيثانوية الرملة للبناتحنين نوفل عبد الحسن حمود1347251722061012

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0ادبيثانوية الرملة للبناتخديجه رحيم كاشر هادي1348251722061013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0ادبيثانوية الرملة للبناتدعاء ميري عبد الحسين كاظم1349251722061014

كلية التربية/جامعة واسط466.0ادبيثانوية الرملة للبناترحاب سعيد حميد مانع1350251722061015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ادبيثانوية الرملة للبناترسل ريسان فضل راهي1351251722061016

كلية اللغات/جامعة الكوفة508.0ادبيثانوية الرملة للبناترسل عبد الزهره كاظم نفط1352251722061017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ادبيثانوية الرملة للبناترقيه عقيل كاظم حسون1353251722061018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492.0ادبيثانوية الرملة للبناتزهراء جاسم محمد راضي1354251722061019

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0ادبيثانوية الرملة للبناتزهراء حامد غانم ملخ1355251722061020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0ادبيثانوية الرملة للبناتزهراء عبد الحمزه كاظم عبيد1356251722061021

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0ادبيثانوية الرملة للبناتزهراء عبد زيد كاظم نفط1357251722061022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيثانوية الرملة للبناتزهراء مهدي عبد االمير حمادي1358251722061023

كلية التربية/جامعة القادسية513.0ادبيثانوية الرملة للبناتزينب طالب ناصر عبد الرضا1359251722061024

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0ادبيثانوية الرملة للبناتزينب محمد صاحب جواد1360251722061025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبيثانوية الرملة للبناتساره رحيم جاسم محمد1361251722061026

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبيثانوية الرملة للبناتسجى امحان كاظم عباس1362251722061027

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ادبيثانوية الرملة للبناتشهد عادل علي سركال1363251722061029

كلية التربية/جامعة القادسية529.0ادبيثانوية الرملة للبناتصفا حسن ناصر عبد الرضا1364251722061030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة529.0ادبيثانوية الرملة للبناتغيداء عماد يحيى صالح1365251722061033
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0ادبيثانوية الرملة للبناتفاطمة مهدي محمد حسن1366251722061034

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0ادبيثانوية الرملة للبناتفاطمه سعد ابراهيم رحيم1367251722061036

كلية اللغات/جامعة الكوفة503.0ادبيثانوية الرملة للبناتفاطمه عباس مجهول عبد1368251722061037

كلية القانون/جامعة الكوفة490.0ادبيثانوية الرملة للبناتكحالء جاسم حسين عبد1369251722061040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0ادبيثانوية الرملة للبناتكفايه نوري طالب عبد1370251722061041

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيثانوية الرملة للبناتكوثر غازي خزي مباشر1371251722061042

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0ادبيثانوية الرملة للبناتمآرب علي كامل نفط1372251722061043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ادبيثانوية الرملة للبناتميامين عدنان جدوع محمود1373251722061046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ادبيثانوية الرملة للبناتنرجس فاضل جواد كاظم1374251722061047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487.0ادبيثانوية الرملة للبناتهبه سعيد حميد مانع1375251722061050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0ادبيثانوية الرملة للبناتهبه هيثم نعمه هاشم1376251722061051

كلية التربية/جامعة الكوفة616.0ادبيثانوية الرملة للبناتهدى محمد عبد ياسر كاظم1377251722061052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية الصباح للبناتابتهال شريف عبد بدر1378251722064002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0ادبياعدادية الصباح للبناتانعام حيدر كاظم عطيه1379251722064004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية الصباح للبناتبنين زوير كاظم جالب1380251722064008

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ادبياعدادية الصباح للبناتحوراء نجاح ياسين بيج1381251722064016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبياعدادية الصباح للبناتخالده ضياء مطشر كزار1382251722064017

كلية اللغات/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية الصباح للبناتديار عماد فاضل وافي1383251722064019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية الصباح للبناترؤى عبداالمير عبدالحسين هادي1384251722064021

كلية اللغات/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية الصباح للبناترسل حميد كاظم هاشم1385251722064022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية الصباح للبناترسل سالم رحمان خضير1386251722064023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0ادبياعدادية الصباح للبناتزهراء جاسب حسين عباس1387251722064026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ادبياعدادية الصباح للبناتزهراء جاسم عبيد سلمان1388251722064027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية الصباح للبناتزهراء جاسم مرزوك فهد1389251722064028

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية الصباح للبناتزهراء حيدر عبد الصاحب علي1390251722064029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبياعدادية الصباح للبناتزهراء عصام نعيم كاظم1391251722064030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية الصباح للبناتزينب غانم كريم برغوث1392251722064034

كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0ادبياعدادية الصباح للبناتزينب محمد سعيد الياس قاسم1393251722064035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الصباح للبناتسبأ اسماعيل محمد صكبان1394251722064037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية الصباح للبناتسهاد ناجي فليح فاخر1395251722064039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية الصباح للبناتشهد رحيم سلمان فهد1396251722064040

كلية القانون/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية الصباح للبناتعذراء ضياء مطشر كزار1397251722064043

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية الصباح للبناتعذراء ناجي علوان عبود1398251722064045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية الصباح للبناتغاده عبد الصادق محمد حسين عبد الجبار1399251722064048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية الصباح للبناتمروه نعمه عبد الصمد حسين1400251722064054
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية الصباح للبناتمريم طالب قنديل حسين1401251722064055

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية الصباح للبناتمريم قحطان تركي عبد الساده1402251722064056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية الصباح للبناتنور الهدى احمد حميد شمخي1403251722064057

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية الصباح للبناتنور مهدي دهش جاسم1404251722064058

كلية اللغات/جامعة الكوفة503.0ادبياعدادية الصباح للبناتهاجر احمد عبيس عبد الحسين1405251722064060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية الصباح للبناتهدى علي هادي عباس1406251722064061

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية واسط للبناتآمنة عائد فاضل حسن1407251722066001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية واسط للبناتاسراء عبد السجاد بعيوي عباس1408251722066002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0ادبياعدادية واسط للبناتاسماء محمد طالب حافظ1409251722066003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية واسط للبناتاالء عبد المهدي سعيد عبد الرضا1410251722066005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية واسط للبناتاية علي عبد الحسين عبد الرضا1411251722066007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0ادبياعدادية واسط للبناتبراء هادي محمد مهدي1412251722066009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية واسط للبناتبشرى صباح كاظم علوان1413251722066010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0ادبياعدادية واسط للبناتبنين حيدر محمد رشيد1414251722066011

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0ادبياعدادية واسط للبناتتبارك علي فاهم عبد هللا1415251722066013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0ادبياعدادية واسط للبناتجيهان فاضل اسود عباس1416251722066014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية واسط للبناتحوراء حيدر غازي هادي1417251722066016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية واسط للبناتحوراء علي حسن سلطان1418251722066017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0ادبياعدادية واسط للبناترسل وحيد فريد عبد ال1419251722066019

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0ادبياعدادية واسط للبناترقية عايد عليوي راضي1420251722066020

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية واسط للبناترملة علي فاهم عبد هللا1421251722066022

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية واسط للبناترندة حيدر محمد رشيد1422251722066023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية واسط للبناترواء جواد كاظم يعقوب1423251722066024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية واسط للبناتزهراء فاضل نعمه جبار1424251722066025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة534.0ادبياعدادية واسط للبناتزهراء محمد فاضل سلمان1425251722066026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية واسط للبناتصابرين راهي كريم نعمة1426251722066032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية واسط للبناتعروبة محمد جهاد نجم1427251722066033

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية واسط للبناتغادة حيدر جبار حمود1428251722066034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية واسط للبناتفاطمة فاضل جميل هاشم1429251722066036

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0ادبياعدادية واسط للبناتفضاء عبد زيد جاسم محمد1430251722066037

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية واسط للبناتمروة كاظم جياد بريس1431251722066039

كلية القانون/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية واسط للبناتنهروان دفاع شمخي جبير1432251722066040

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0ادبياعدادية واسط للبناتنور الهدى سالم عبيس غازي1433251722066041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ادبياعدادية واسط للبناتنور محمد حسن موسى1434251722066042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية واسط للبناتهاجر داخل ذياب كاطع1435251722066044
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كلية التربية/جامعة الكوفة566.0ادبياعدادية واسط للبناتهاله نعمة جفات حسن1436251722066045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0ادبياعدادية واسط للبناتهند عباس عبد االمير محمد صالح1437251722066046

كلية الفقه/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتاستبرق علي مزهر راضي1438251722068004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتاسراء قيس ابراهيم رسن1439251722068005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتايات عيسى محمد عباس1440251722068008

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتايمان رحيم محمد ابراهيم1441251722068010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتبنين حميد مهدي حمدان1442251722068012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتجنان عبد الكريم قاسم شناوي1443251722068013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتحبيبة فاضل خليف وارد1444251722068014

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتخديجة عامر عبد الرضا كاظم1445251722068019

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية الفاطمية للبناترفل رشيد عبد هللا ابراهيم1446251722068020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتزهراء خليف حسين فرعون1447251722068023

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتزهراء عبد اليمة حسون جواد1448251722068024

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتزهراء علي حسين حمد1449251722068025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتسحر تركي طعمة عطية1450251722068027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتصفاء حاكم غالي كاظم1451251722068030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتضحى علي كبيحان عبد1452251722068033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتفاطمة حمد عبد زيد1453251722068036

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتفاطمة محمد مطشر خلخال1454251722068038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتفاطمه عبود حسين جعفر1455251722068039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة581.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتفيحاء كاظم صادق سلمان1456251722068040

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتنبراس حايف عبود فضيل1457251722068043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتنور عودة عبد هللا طاهر1458251722068045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتنور محمد علي محمد1459251722068046

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتنور نايف مطشر خلخال1460251722068047

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0ادبياعدادية الفاطمية للبناتوسيلة شاكر حسين عبد1461251722068050

كلية التربية/جامعة الحمدانية433.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتالماز عبد الرضا نذير احمد1462251722071003

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتتمارة توفيق عبداالمير هاشم1463251722071006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتحنان عمار بهلول حسن1464251722071007

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتحوراء قائد صالح عبد مسلم1465251722071008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتزمن خالد جاسم محمد1466251722071014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتزهراء رعد ناجي نمنم1467251722071015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتزينب علي جاسم عباس1468251722071022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتزينب غازي ياسين حردان1469251722071023

كلية القانون/جامعة الكوفة519.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتساره طارق حسين كرمش1470251722071024
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كلية اللغات/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتسجى سامي حمزه حمدوش1471251722071025

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتضحى وفاء عبد هللا محمد1472251722071026

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتغفران كريم ناجي كاظم1473251722071029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتغفران محسن حبيب عبد1474251722071030

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتفرقان كريم تكليف عيدان1475251722071031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتمروة رحيم شعالن كريم1476251722071033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتمريم جواد كزار نجم1477251722071034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتميامين ناجح عبد المحمد حسون1478251722071037

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتنور الهدى جواد كزار نجم1479251722071039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية الزاكيات للبناتوسن حيدر كريم عبيد1480251722071041

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتابتهال جبار ارهيف جاسم1481251722073001

كلية الفقه/جامعة الكوفة456.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتبتول زهير ناجي محمد1482251722073003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتبنين منذر ثامر محمد1483251722073004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتتبارك عبد المهدي عبد الرسول عبد الحسين1484251722073005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتحنان قاسم فياض راهي1485251722073006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتحنين محمد جاسم محمد1486251722073008

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتدالل شهيد فليح عبد الحسن1487251722073009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية الفرزدق للبناترانيه عامر فرحان محمد1488251722073010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0ادبياعدادية الفرزدق للبناترسل حسين علي كاظم1489251722073011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية الفرزدق للبناترغد علي محمد ابراهيم1490251722073012

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتزهراء توفيق عباس غزيوي1491251722073013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتزهراء حسين راضي عبد الرزاق1492251722073014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتزهراء علي جاسم نجم1493251722073015

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتزينب يحيى فرحان سلمان1494251722073017

كلية القانون/جامعة الكوفة555.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتزينه منصور خضير يعقوب1495251722073018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتضحى حسن عبد زيد رخيص1496251722073020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتعهد طالب عوده كاظم1497251722073021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتفاطمه جبار خماط عزيز1498251722073023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتنبأ عبد الحسين صالح مهدي1499251722073028

كلية الفقه/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتنور محمد رضا حمودي حسين1500251722073030

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0ادبياعدادية الفرزدق للبناتهدير عادل عبد الرزاق سلطان1501251722073031

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0ادبياعدادية صنعاء للبناتأثمار حيدر محمد باقر محمد حسين1502251722075001

كلية اللغات/جامعة الكوفة540.0ادبياعدادية صنعاء للبناتامال ستار عبيد علي1503251722075003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية صنعاء للبناتاخالص محمد حمزه راشد1504251722075005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية صنعاء للبناتاستبرق علي جويد تومان1505251722075006
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية صنعاء للبناتبراء امير عبد صكبان1506251722075010

كلية اللغات/جامعة الكوفة517.0ادبياعدادية صنعاء للبناتبراء فالح حسن عبد هللا1507251722075011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية صنعاء للبناتبنين خالد محمد عليوي1508251722075012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ادبياعدادية صنعاء للبناتبنين عميد هادي بروش1509251722075013

كلية الفقه/جامعة الكوفة517.0ادبياعدادية صنعاء للبناتبنين كريم عبد االمير وزواز1510251722075014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية صنعاء للبناتبنين نجاح عبد مطر عباس1511251722075015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ادبياعدادية صنعاء للبناتتبارك حسين طعمه عبد عون1512251722075016

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية صنعاء للبناتتقى احمد سعد مردان1513251722075017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية صنعاء للبناتتقى هيثم رزاق متعب1514251722075018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ادبياعدادية صنعاء للبناتثريا عماد عبد علي عبد العباس1515251722075019

كلية التربية/جامعة القادسية513.0ادبياعدادية صنعاء للبناتحوراء سليم عباس نعمه1516251722075022

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0ادبياعدادية صنعاء للبناتحوراء عبد االمير دخيل رحم1517251722075023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية صنعاء للبناتحوراء نعمان حسين علوان1518251722075024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية صنعاء للبناتخلود كريم جبار شايع1519251722075025

كلية اللغات/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية صنعاء للبناتدنيا سليم ابوشنة موسى1520251722075027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0ادبياعدادية صنعاء للبناترفل وسام نجم عبد1521251722075029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبياعدادية صنعاء للبناترقيه شدهان عبد العباس حسن1522251722075030

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0ادبياعدادية صنعاء للبناترنا حيدر حسن حمادي1523251722075032

كلية اللغات/جامعة الكوفة601.0ادبياعدادية صنعاء للبناتزهراء جابر كريم شغناب1524251722075034

كلية التربية/جامعة القادسية526.0ادبياعدادية صنعاء للبناتزهراء علي حسين محمد1525251722075036

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية صنعاء للبناتزهراء فالح حسن عبد هللا1526251722075037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية صنعاء للبناتزينب عقيل محمد علي عبيد1527251722075040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية صنعاء للبناتزينب علي نعمه عبد1528251722075041

كلية التربية/جامعة الكوفة602.0ادبياعدادية صنعاء للبناتزينب محمد راضي حساني1529251722075042

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ادبياعدادية صنعاء للبناتسحر غازي دريهم راشد1530251722075046

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية صنعاء للبناتشهد سليم عبد الكاظم هادي1531251722075049

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ادبياعدادية صنعاء للبناتغفران ذياب مردان عجيل1532251722075051

كلية القانون/جامعة الكوفة490.0ادبياعدادية صنعاء للبناتفاطمه سعد كريم غيدان1533251722075053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ادبياعدادية صنعاء للبناتفرح محمود شاكر حسن1534251722075055

كلية التربية/جامعة القادسية508.0ادبياعدادية صنعاء للبناتكوثر زمان عبد هللا عبود1535251722075056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية صنعاء للبناتمريم حسين عبد االمير محمد1536251722075058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0ادبياعدادية صنعاء للبناتمريم عقيل خضير نعمه1537251722075059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية صنعاء للبناتميس كاظم فخري جليل1538251722075060

كلية اللغات/جامعة الكوفة471.0ادبياعدادية صنعاء للبناتميسر رعد شاكر محمد علي1539251722075061

كلية التربية/جامعة القادسية470.0ادبياعدادية صنعاء للبناتنهى حيدر عبد الكاظم حسين1540251722075063
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ادبياعدادية صنعاء للبناتنور خالد ياسر عبد الرضا1541251722075064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0ادبياعدادية صنعاء للبناتنور صادق حسن كاظم1542251722075065

كلية التربية/جامعة الكوفة578.0ادبياعدادية صنعاء للبناتهدى منهل شعبان عبد االمير1543251722075068

كلية القانون/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية صنعاء للبناتهديل علي داود سلمان1544251722075069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية صنعاء للبناتهيفاء فالح عبد الحسن حمزه1545251722075070

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية صنعاء للبناتوداد احمد غريب سالم1546251722075071

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية صنعاء للبناتورود حسن هادي ناجي1547251722075072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية صنعاء للبناتوالء حسن جبير سعيد1548251722075074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتحنين عقيل عبد السادة حاجم1549251722077001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتعلياء تحسين ناجي حسين1550251722077003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتنور محمد عبد الزهره محمود1551251722077005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة538.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتآيات كريم علي لويخ1552251722078002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتابتهال ناصر عبد الرضا رداد1553251722078003

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتازهار عبد االمير حسين رضا1554251722078005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتاسراء باسم محمد حسن1555251722078006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتاالء عادل كريم برهان1556251722078009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتامل حمزة عطشان حربي1557251722078010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتايمان احمد علي محمد1558251722078014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتايمان وهل حسين فنغش1559251722078015

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين جاسم حميد جليل1560251722078017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين حمزة مطلك عطش1561251722078022

كلية القانون/جامعة الكوفة517.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين رحيم مسلم علي1562251722078023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين صباح راضي شبيب1563251722078024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين عباس عبيد حمزة1564251722078026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين محسن عبد الزهرة عبد علي1565251722078029

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين محمد جابر سعدون1566251722078030

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبنين محمد عبود باري1567251722078031

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتبيداء عالء عبد المحسن حنتوت1568251722078032

كلية القانون/جامعة الكوفة512.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتتقاء جواد محمد علي عبد الحسين1569251722078034

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتجنان كاظم كاري كاوي1570251722078036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتحليمه عادل خليفه عباس1571251722078040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتحنان حمزه عطشان حربي1572251722078041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتحنين حسن سعيد رشيد1573251722078042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتحوراء عدنان عبد علي فضل1574251722078045

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتدعاء عباس فاضل كاظم1575251722078046
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتدعاء فرحان عبيس عبد الزهرة1576251722078047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتديانا محمد عبد عطشان حسين1577251722078048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ادبياعدادية نور الحسين للبناترانيا عبد العظيم عبد السادة عباس1578251722078049

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0ادبياعدادية نور الحسين للبناترسل محيسن كاطع سلمان1579251722078052

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0ادبياعدادية نور الحسين للبناترواء عدنان عبد الكاظم حمزة1580251722078058

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتروان عبد الكريم محمد عبد السادة1581251722078059

كلية القانون/جامعة الكوفة559.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء اياد كاظم شمخي1582251722078060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء تايه محمود سلمان1583251722078061

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء جبار ارحيم جبار1584251722078062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء حسن مهدي كاظم1585251722078064

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء عبد المحسن عبد الصمد مجيد1586251722078065

كلية الفقه/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء عدنان حسن حمزه1587251722078066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء علي شهيد حنون1588251722078067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء فالح مهدي هربود1589251722078069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزهراء محمد جاسم محمد علي1590251722078071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزينب هالل مشير عبد1591251722078076

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزينب وهل حسين فنغش1592251722078077

كلية القانون/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتزينة عادل عالوي حسن1593251722078078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتساره جليل كريم كاظم1594251722078079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتساره راجي غافل عواد1595251722078080

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتسارة نعمه عبد الحسين حسن1596251722078081

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتسلوى مجيد منصور صبح1597251722078083

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة606.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتسمر شاكر حنون ناصر1598251722078084

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتشهد جمعة بزون عبد1599251722078085

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتشهد علي عبد هللا كماز1600251722078086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتضحى ناجح ناصر محمد1601251722078094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتغدير شاكر جاسم محمد1602251722078096

كلية القانون/جامعة الكوفة496.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتغفران حامد شناوة هادي1603251722078097

كلية القانون/جامعة الكوفة477.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتغفران صالح حسن راضي1604251722078098

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتفاطمه طارق خالد معارج1605251722078100

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتلقاء مجيد عبد الوهاب محمد1606251722078102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتلميس قيس نعمه ذهيب1607251722078103

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتماجدة اياد حاتم صاحب1608251722078104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتمريم طالب حاتم جعفر1609251722078108

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتمريم عادل عالوي حسن1610251722078109
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كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتمريم محسن عبادي جبر1611251722078110

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتميسم حسين محمد حسن1612251722078114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتنبراس حميد عبد األمير سعيد1613251722078115

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتنرجس محسن جابر ايوب1614251722078116

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتنور الهدى مهدي صالح سلمان1615251722078117

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتنور سليم مونس كنعان1616251722078119

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتنور فاضل حسن مطرود1617251722078121

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتنور محمد عدنان محمد تقي1618251722078123

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتهدى حسين عكلة درويش1619251722078127

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتهناء فاضل عبد الرضا ابراهيم1620251722078130

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0ادبياعدادية نور الحسين للبناتوفاء حسن كاظم شبيلي1621251722078133

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0ادبياعدادية االفتخار للبناتابتهال سليم عزيز عبد هللا1622251722079001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية االفتخار للبناتاستبرق احمد عبداالمير جاسم1623251722079004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0ادبياعدادية االفتخار للبناتاصيل عبد الباري حسين حمادي1624251722079007

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية االفتخار للبناتاصيل كامل محمد خطار1625251722079008

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0ادبياعدادية االفتخار للبناتايات عاد عبد هللا مهدي1626251722079011

كلية الفقه/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية االفتخار للبناتايمان جاسم كريم عالوي1627251722079014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية االفتخار للبناتبتول محسن عباس صيهود1628251722079015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية االفتخار للبناتبنين صبحي عبد صكر1629251722079018

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية االفتخار للبناتجمانه مؤيد عبد الكاظم جاسم1630251722079022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية االفتخار للبناتجيهان حيدر علي عبد الساده1631251722079023

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبياعدادية االفتخار للبناتحنان عماد علوان محمد1632251722079025

كلية الفقه/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية االفتخار للبناتحوراء حاتم جهادي محمد1633251722079027

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0ادبياعدادية االفتخار للبناتحوراء رشيد سعيد محسن1634251722079028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية االفتخار للبناتديانا عباس عبد االمير حسن1635251722079031

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبياعدادية االفتخار للبناترجاء منعم عبد الجليل رسول1636251722079032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ادبياعدادية االفتخار للبناترقيه علي عبد الحسين تسيار1637251722079033

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0ادبياعدادية االفتخار للبناتريام عبد الكريم لفته عبيد1638251722079035

كلية التربية/جامعة الكوفة652.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزهراء عامر شاكر عبد االمير1639251722079040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزهراء عبد الكاظم عليوي لفته1640251722079041

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزهراء محمد هاشم رياح1641251722079043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب ثامر كاظم حسين1642251722079044

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب جواد كاظم حسن1643251722079045

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب سالم فاهم عبد علي1644251722079048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب سلمان عبد الكاظم ثويني1645251722079049
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كلية التربية/جامعة الكوفة627.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب عامر شاكر عبد االمير1646251722079051

كلية التربية/جامعة القادسية475.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب عبد الصاحب كاظم محمد1647251722079052

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينب عدنان كريم برشاوي1648251722079053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية االفتخار للبناتزينه رحمن مزهر كريدي1649251722079054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0ادبياعدادية االفتخار للبناتساره محمد عبد الحميد محمد1650251722079055

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية االفتخار للبناتسجى محمد شناوه فضل1651251722079057

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية االفتخار للبناتسراج حسين مفتن عبيد1652251722079058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية االفتخار للبناتشذى عباس عبد زيد محمد1653251722079060

كلية التربية/جامعة القادسية509.0ادبياعدادية االفتخار للبناتعلياء احمد حمزه جابر1654251722079066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية االفتخار للبناتغدير شافي عبد الرزاق ناجي1655251722079067

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية االفتخار للبناتغفران صالح كامل محمد1656251722079068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية االفتخار للبناتفاديه سعد محمد علي مغيض1657251722079070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0ادبياعدادية االفتخار للبناتفاطمه عقيل حسن صريع1658251722079075

كلية الفقه/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية االفتخار للبناتفاطمه علي جميل وحيد1659251722079076

كلية اللغات/جامعة الكوفة529.0ادبياعدادية االفتخار للبناتفاطمه محمد عبد الرضا حتلوز1660251722079078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0ادبياعدادية االفتخار للبناتفاطمه موفق رباط مطشر1661251722079079

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0ادبياعدادية االفتخار للبناتفرح باسم محمد جبار1662251722079080

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ادبياعدادية االفتخار للبناتالرا سليم ناجي ياسين1663251722079083

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية االفتخار للبناتمروه علي حسين عنون1664251722079084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبياعدادية االفتخار للبناتناريمان علي حاكم صاحب1665251722079088

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية االفتخار للبناتنبأ حيدر فاخر جفات1666251722079090

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0ادبياعدادية االفتخار للبناتنبأ سعيد هاتف عبد1667251722079091

كلية التربية/جامعة الكوفة647.0ادبياعدادية االفتخار للبناتنرمين اياس لفته مجبل1668251722079094

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0ادبياعدادية االفتخار للبناتنور الهدى محمد عبد الحسين جليل1669251722079097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبياعدادية االفتخار للبناتنور ستار جبار عبد الواحد1670251722079099

كلية التربية/جامعة القادسية491.0ادبياعدادية االفتخار للبناتنور عبد االمير كريم برهان1671251722079100

كلية الفقه/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية االفتخار للبناتهاجر علي كاظم محمد1672251722079101

كلية التربية/جامعة القادسية534.0ادبياعدادية االفتخار للبناتهجران عدنان حسين عالج1673251722079102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية االفتخار للبناتهدى علي حسين كاظم1674251722079104

كلية اآلداب/جامعة الكوفة502.0ادبياعدادية االفتخار للبناتهدير حسن جميل رشيد1675251722079105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ادبياعدادية االفتخار للبناتورود منهل جاسم غياض1676251722079108

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتابتهال وحيد عايش مبارك1677251722080003

كلية اللغات/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتاسراء علي فاضل هاني1678251722080006

كلية القانون/جامعة الكوفة470.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتاسراء فاضل عباس برهان1679251722080007

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتايات سعد جواد كاظم1680251722080014
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كلية اللغات/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتايات سالم حسين علي1681251722080015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتبنين كاظم عبودي هريد1682251722080017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتبيادر ثابت سويف ياسر1683251722080018

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتتبارك عقيل عبد هللا خضير1684251722080019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتتبارك كاظم حسن حمش1685251722080020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتحنين علي جواد كاظم1686251722080021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتحوراء خضير عباس حسين1687251722080024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتحوراء صاحب سوادي عبد الرضا1688251722080025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتحوراء عبد العالي كمر عبد1689251722080027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتحوراء عصام فريد نعمة1690251722080028

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتخديجه بهلول ناجي عبد هللا1691251722080029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتدانيا علي عبد االمير عبد الرزاق1692251722080030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناترواء رعد محمد حسن1693251722080035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتزهراء رعد محمد كاظم1694251722080038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتزهراء كريم داخل محمد1695251722080040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتزهراء منصور كاظم شمخي1696251722080042

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتزينب جميل شهيب معذر1697251722080044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتزينب عباس محمد عباس1698251722080047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتسجى حسين حسن كريم1699251722080053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتشهد جاسم محمد مهدي1700251722080055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتشهد عقيل علي نور1701251722080056

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتضحى حيدر عبد الوهاب نعمة1702251722080057

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتغفران حمود فرحان جابر1703251722080059

كلية القانون/جامعة الكوفة515.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتغفران عودة صافي شلب1704251722080060

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتفاطمة جاسم كطوف واجد1705251722080062

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتفاطمة نصير علي موسى1706251722080068

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتفاكهين يوسف محمد عبد زيد1707251722080069

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية455.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتفرقان مثنى محمد كاظم1708251722080071

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتمروه زهير محسن حبيب1709251722080072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتمروه محمد عبد الحسين حميدي1710251722080073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتمها سليم عبد السادة حمزة1711251722080075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتنبأ احمد عبد طامي1712251722080077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتندى هادي مالح عبيد1713251722080082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتندى وارد بدر عبد هللا1714251722080083

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتنور الهدى اموري خوام ناصر1715251722080085
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتهبه اياد عبد السادة كنون1716251722080086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتهبه علي سوادي هادي1717251722080087

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتوديان عبد زيد عبيد كاظم1718251722080091

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0ادبياعدادية  شجرة الدر للبناتوفاء ثامر عدوان حماد1719251722080093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبيثانوية االكرمين للبناتانوار رشيد عبد هللا راضي1720251722081001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0ادبيثانوية االكرمين للبناتبتول ستار جبار كرموش1721251722081002

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0ادبيثانوية االكرمين للبناتحوراء صاحب عبد الحسين زبالة1722251722081003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبيثانوية االكرمين للبناتزهراء صباح ارحيم شناوه1723251722081004

كلية التربية/جامعة القادسية486.0ادبيثانوية االكرمين للبناتزهراء محسن عباس حسن1724251722081005

كلية التربية/جامعة الكوفة594.0ادبيثانوية االكرمين للبناتزهراء محمود تايه فليفل1725251722081006

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان464.0ادبيثانوية االكرمين للبناتزينب رياض حسن علوان1726251722081007

كلية التربية/جامعة الكوفة609.0ادبيثانوية االكرمين للبناتسرور شاكر حسين جاسم1727251722081010

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0ادبيثانوية االكرمين للبناتسليل سجاد نوري هادي1728251722081011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ادبيثانوية االكرمين للبناتصبا حمزه عباس شارودي1729251722081012

كلية اللغات/جامعة الكوفة524.0ادبيثانوية االكرمين للبناتعال حسين علي عبد الرضا1730251722081013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ادبيثانوية االكرمين للبناتكوثر حسن هادي كاظم1731251722081014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية االكرمين للبناتنور منذر فريق رضا1732251722081018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ادبيثانوية االكرمين للبناتهديل فارس عباس كاظم1733251722081020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتأبتسام قاسم بخيت جبير1734251722082001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتأسماء محمد جعفر حمزة1735251722082002

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتأالء حسن عبادي علي1736251722082003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتآيات ماجد صاحب عيدان1737251722082006

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتبنين جواد نعيم موسى1738251722082009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتبنين علي كامل عبد الزهرة1739251722082010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتبنين قاسم خضير راضي1740251722082011

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتبنين محمد جبار مطر1741251722082012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتبهاء محمد صادق جاسم1742251722082015

كلية الفقه/جامعة الكوفة450.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتحوراء مطرود هواس عجيل1743251722082018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتدعاء سليم نعمة حسن1744251722082020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتدعاء عدنان مهدي سلمان1745251722082022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة504.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناترحاب سعد كاظم حسون1746251722082023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناترقية سعد عبد مسلم هاشم1747251722082025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناترقية صالح اسود جاسم1748251722082026

كلية القانون/جامعة الكوفة464.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناترقية عماد عبود خليل1749251722082028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناترونق حيدر هادي عليوي1750251722082029
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النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتزينب حميد حاكم شدهان1751251722082036

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتزينب طالب كاظم مذود1752251722082038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتزينب عبد الزهرة مايع عبود1753251722082039

كلية القانون/جامعة الكوفة511.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتزينب عالوي حسن عبد1754251722082040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل479.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتسارة عقيل ارحيم عبد الحسين1755251722082042

كلية الفقه/جامعة الكوفة475.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتسراء علي عبد الزهرة عبد الواحد1756251722082043

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتسراب حسن تركي هالل1757251722082044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتصفا ضياء هادي جواد1758251722082051

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتصفا عبد العالي عبد الحسين عبد1759251722082052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتصفاء محمد صادق جاسم1760251722082053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتضحى طاهر عباس غالي1761251722082054

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتغدير رائد كاظم علي1762251722082055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتغدير سلمان صاحب عزيز1763251722082056

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتفاطمة حيدر حمزة شناوة1764251722082062

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتفرقد صالح هادي بحاك1765251722082065

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتمالك عالء صالح مهدي1766251722082070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتنور الهدى ابراهيم عبودي حسن1767251722082072

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتنور الهدى شاكر حنون كاظم1768251722082073

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتنور الهدى صباح عودة كاظم1769251722082074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتنور راجح تومان شهيد1770251722082075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتنور سعد حسين عجيل1771251722082076

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ادبياعداديه امنة الصدر للبناتيقين فالح بديوي جعاز1772251722082079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0ادبياعدادية االمير للبناتاسماء فاضل كاظم راضي1773251722083004

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبياعدادية االمير للبناتامنه نجم عبد صالح1774251722083005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية االمير للبناتايات علي عارف جاسم1775251722083007

كلية اللغات/جامعة الكوفة584.0ادبياعدادية االمير للبناتبنين رعد سعدي محمد1776251722083008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ادبياعدادية االمير للبناتحميده يحيى كاظم هادي1777251722083009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية االمير للبناتحوراء حيدر مكي حسن1778251722083011

كلية اللغات/جامعة الكوفة620.0ادبياعدادية االمير للبناتحوراء عالء حسون جابر1779251722083012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية االمير للبناتحوراء يحيى كاظم هادي1780251722083014

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0ادبياعدادية االمير للبناترنده عماد حسن شهيد1781251722083016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0ادبياعدادية االمير للبناتزهراء حسين حمود عبد الرضا1782251722083018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبياعدادية االمير للبناتزينب عمار مسلم ماشاء هللا1783251722083019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبياعدادية االمير للبناتسرور عبد الجبار واجد حسون1784251722083020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية االمير للبناتسعيده حسن عسر كحط1785251722083021
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كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية االمير للبناتضحى علي ذياب جليل1786251722083023

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية االمير للبناتضحى منذر عبد الصاحب محمود1787251722083024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبياعدادية االمير للبناتكوثر حميد جبار خشان1788251722083026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية االمير للبناتمريم عباس جعفر عباس1789251722083027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0ادبياعدادية االمير للبناتمريم فاضل وحيد شاهر1790251722083028

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية االمير للبناتندى عبد االمير بخيت حمود1791251722083030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية االمير للبناتنوره عالء عبد الحسين طاهر1792251722083033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية االمير للبناتهديل حسين جميل جياد1793251722083034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية االمير للبناتوديان جودي كاظم فيصل1794251722083035

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتأثمار أياد علي هادي1795251722085001

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتأسراء حازم محمد نزال1796251722085002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتاسراء عالوي حسن عالوي1797251722085007

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتبتول باسم سعيد حميد1798251722085010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة524.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتبراء فهد جبوري محمد1799251722085011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتتقى عبود عبد الزهره حميدي1800251722085017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتجمانة عباس نعمه حسون1801251722085019

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتجنات حسين عيدان حسن1802251722085020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتحنان سالم نذير مطر1803251722085022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتحنين عبد الكاظم نعمه محمد1804251722085023

كلية الفقه/جامعة الكوفة435.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتحوراء عدنان موسى دلي1805251722085024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتحوراء محمد موسى عباس1806251722085025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتحوراء مهند عبد هللا محمد1807251722085026

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتديانا محمد محمد علي جعفر1808251722085028

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناترسل عدنان غازي حسن1809251722085029

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء جعفر ابراهيم عبد نور1810251722085035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء حسام حمزه عبادي1811251722085036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء حسن خضير عجيل1812251722085037

كلية القانون/جامعة الكوفة572.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء حسن محسن كاظم1813251722085038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء علي كاظم عبد1814251722085043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء محمد محمود محمد1815251722085048

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب سلمان مرزوك فهد1816251722085053

كلية الفقه/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب ضياء مجلي حسن1817251722085054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب عقيل ابراهيم حسين1818251722085055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب قاسم حسين عبد1819251722085056

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة528.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتسارة عمار كاظم هادي1820251722085058
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القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتساره كريم محمد تبينه1821251722085060

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتساره يوسف عبد االمير خضير1822251722085061

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتسجا ظافر سعيد حميد1823251722085062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتسجى زهير سالم حسن1824251722085063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتصابرين ماجد عبد الحسين عبد الكريم1825251722085069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتصفا عبد الرحيم وحيد معيوف1826251722085071

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتضي جواد كاظم سعد1827251722085075

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتطيبه سمير هاشم حسين1828251722085076

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتطيبه محمد حمزه عبد1829251722085077

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتغفران حسن جاسم جبر1830251722085078

كلية اآلداب/جامعة الكوفة490.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتفاطمه ضرغام عبد الحسين ارزوقي1831251722085080

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتمريم صباح رزوقي جاسم1832251722085083

كلية اللغات/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتنبأ ثائر عبد الحسن عزيز1833251722085086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتنور الهدى رعد كاظم عليوي1834251722085090

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتنور عزيز عبد السجاد هادي1835251722085092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتنور عقيل مسلم مغيض1836251722085093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتنور محمد عباس سلمان1837251722085094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتهدير ضرغام يونس علي1838251722085096

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية خولة بنت األزور للبناتهديل ماجد حميد صاحب1839251722085097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتاديان ليث عبد علي ناموس1840251722086003

كلية القانون/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتاالء ناصر عبد عباس1841251722086010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتامتنان محمد مهدي محسن1842251722086013

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتامل علي عبد علي1843251722086014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتامنه يحيى حسين شعالن1844251722086015

كلية القانون/جامعة الكوفة548.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتانوار جاسم جابر جاسم1845251722086016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبتول اسعد محسن يوسف1846251722086022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبشرى حسين علي هادي مصطفى1847251722086023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين علي حسين جزار1848251722086027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين كاظم عبد عليوي1849251722086030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين ليث كريم جويد1850251722086031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين مكي مهدي عبد الصاحب1851251722086032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين موسى مطر زبالة1852251722086033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتتبارك اسكندر عبد الحسين يحيى1853251722086036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتجيهان ثعبان ذياب سجاع1854251722086040

كلية التربية/جامعة الكوفة614.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتحميده عبد زيد ضيف كاظم1855251722086041
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء حميد مرزوق عبد عون1856251722086043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء عبد االمير هادي طه1857251722086044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء محمد حسين حياوي1858251722086046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء ميثاق عبد الحسين عباس1859251722086047

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتخديجه محمد عواد حسناوي1860251722086049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتدعاء حامد فرحان علوان1861251722086050

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتدعاء حسن هادي كزار1862251722086051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتدعاء عزيز جبار عبد1863251722086056

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتدنيا حسين خضير عباس1864251722086058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتديانا حيدر عواد كريم1865251722086060

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتذكرى كريم حالوي موازي1866251722086062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتذهب كاظم مهدي عبد راضي1867251722086063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترسل زيد رزاق مزهر1868251722086068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة499.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترسل سمير محمد حمزة1869251722086069

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترسل فاهم تركي فهد1870251722086073

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترسل نبيل نجاح يحيى1871251722086074

كلية اآلداب/جامعة الكوفة518.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترقية حيدر فخري ابو القاسم1872251722086076

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترقية عالء عبد الحسين عطية1873251722086078

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناترملة حيدر عالوي حسين1874251722086079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزمن عالوي محمد جاسم1875251722086081

كلية التربية/جامعة الكوفة607.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء جواد كاظم عبد هللا1876251722086084

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء حسين جاسم عودة1877251722086085

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء حمزة عبد الزهرة كاظم1878251722086087

كلية القانون/جامعة الكوفة499.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء عقيل هادي جاسم1879251722086095

كلية التربية/جامعة الكوفة612.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء علي فالح رايح1880251722086096

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء علي كامل راجي1881251722086097

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء مهدي صالح مهدي1882251722086100

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء موحان حاتم عبد الحسن1883251722086101

كلية الفقه/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء ناظم خليل قمبر1884251722086102

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب حيدر هاتف موسى1885251722086107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب رائد كاظم رمضان1886251722086108

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب رحيم عباس جبر1887251722086109

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب رحيم عبد الساده غضبان1888251722086110

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب عبد االمير حسن عبود1889251722086112

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب عالء عودة كاظم1890251722086113

228 من 54صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب فراس طالب صالح1891251722086114

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب مسلم ابراهيم نعمة1892251722086118

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتسارة حيدر عبد الواحد جبار1893251722086121

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار427.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتسارة محمد جمعة رضا1894251722086123

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتساهره علي حمادي راضي1895251722086124

كلية اللغات/جامعة الكوفة519.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتسبأ هادي عباس حبيب1896251722086125

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتسجى عباس هادي مطلق1897251722086128

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتسجى عدنان عبد زيد حسن1898251722086129

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتسجى منتظر نعمه علي1899251722086130

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتضي سعد حسون عبد1900251722086149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتعبير كريم ثابت صيهود1901251722086151

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتعذراء عباس فاضل كاظم1902251722086152

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتعلياء حبيب ظاهر محمد1903251722086153

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتغفران موسى جاسم محمد1904251722086162

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاتن ثامر يوسف درويش1905251722086163

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة احمد حسن هادي1906251722086164

كلية التربية/جامعة الكوفة630.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة حيدر رزاق عبد الحسين1907251722086166

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة خزام دهيرب جالب1908251722086167

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة خضير رشيد مدلول1909251722086168

كلية القانون/جامعة الكوفة501.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة سعد مهدي اسماعيل1910251722086169

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة سلمان خضير اسماعيل1911251722086170

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة عباس محمد عليوي1912251722086171

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة كاظم جالب حسن1913251722086173

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتفرقان محمد احمد عبد العباس1914251722086176

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتكوثر محمد رضا جواد عكار1915251722086179

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتمريم سعد عباس عبد1916251722086183

كلية الفقه/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتمريم عمران احمد طاهر1917251722086185

كلية القانون/جامعة الكوفة510.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتميامين حميد سعيد محمد علي1918251722086187

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور الهدى صالح حمزة عبد1919251722086195

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور الهدى عدنان فرحان علي1920251722086197

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور جواد مالك نايف1921251722086201

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور خضير عباس خضير1922251722086205

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور سليم جاسم جسام1923251722086207

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور محمد رضا جواد عكار1924251722086209

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنورس نزار لطيف شعالن1925251722086210
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتنورهان حسين فاضل مذبوب1926251722086211

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتهدى عادل حسين كاظم1927251722086219

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتهدى علي عبد الحسين شنبارة1928251722086220

كلية القانون/جامعة الكوفة484.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتهدية ظاهر صياح علي1929251722086223

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتهديل جواد كاظم محمد1930251722086225

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتهديل طالب عمران جاسم1931251722086226

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتهنى رزاق كامل حسن1932251722086231

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتوئام داود كاظم حسين1933251722086232

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية الحدباء المركزية للبناتوفاء خضير حنون حسين1934251722086236

كلية التربية/جامعة واسط466.0ادبيثانوية االسراء للبناتاسراء عويد عبد الحسن حبيب1935251722088002

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيثانوية االسراء للبناتاسراء هادي جبير محمد1936251722088003

كلية الفقه/جامعة الكوفة461.0ادبيثانوية االسراء للبناتانتصار محمد علي عبد العباس1937251722088005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ادبيثانوية االسراء للبناتبنين جبار ناجي حبيب1938251722088007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ادبيثانوية االسراء للبناتبنين وليد شوان طه1939251722088008

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبيثانوية االسراء للبناتحسناء علي عبد الحسن حمزة1940251722088009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ادبيثانوية االسراء للبناتحوراء فارس كريم عبد هللا1941251722088011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيثانوية االسراء للبناتزهراء مهدي عبد الزهرة رشيد1942251722088016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيثانوية االسراء للبناتزهراء ناظم عبيس مزهر1943251722088017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ادبيثانوية االسراء للبناتزينب تحسين زاهي شعالن1944251722088018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيثانوية االسراء للبناتزينب قحطان جبير حسوني1945251722088021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيثانوية االسراء للبناتشكرية هادي كاظم صيهود1946251722088023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيثانوية االسراء للبناتصابرين حسن عباس برهان1947251722088025

كلية التربية/جامعة القادسية497.0ادبيثانوية االسراء للبناتعبير حمزة جهاد صالح1948251722088029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ادبيثانوية االسراء للبناتعذراء جواد كاظم عبود1949251722088030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيثانوية االسراء للبناتعذراء حسين ثجيل عبد1950251722088031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0ادبيثانوية االسراء للبناتغدير حميد ناصر ملوح1951251722088032

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيثانوية االسراء للبناتغدير حيدر كاظم حبيب1952251722088033

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبيثانوية االسراء للبناتفرقان حميد عبد فرعون1953251722088034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0ادبيثانوية االسراء للبناتمروة ابراهيم عبيد نعمة1954251722088036

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبيثانوية االسراء للبناتمروة محمد حبيب علي1955251722088037

كلية الفقه/جامعة الكوفة454.0ادبيثانوية االسراء للبناتهدى ضياء ناصر حسين1956251722088042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتابتهال محمد ديلي كاظم1957251722089001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاسماء عبد هللا سرحان عذاب1958251722089003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتأفنان لؤي توفيق كريم1959251722089004

كلية اللغات/جامعة الكوفة525.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتأنوار محمود وحيد عالوي1960251722089005
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كلية القانون/جامعة الكوفة486.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتايات الحق جواد عليوي حسن1961251722089006

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتأيالف عالوي رسول سلمان1962251722089007

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبشير الهدى يونس عبيد ياسين1963251722089008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتحوراء جميل توفيق طالل1964251722089013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتخلود رعد طالب جاسم1965251722089014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترانيا جفات الوي جاسم1966251722089016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترسل محمد حمزه جهادي1967251722089021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترسل محمد ديلي كاظم1968251722089022

كلية القانون/جامعة الكوفة510.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترقيه واثق نجم عبود1969251722089024

كلية اللغات/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء عبد مجارح جياد1970251722089026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء محسن عباس عبد الساده1971251722089027

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب علي عبد الصاحب ناصر1972251722089028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب محمد عبد الهادي كاظم1973251722089029

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب نجاح سبهان محمد1974251722089030

كلية اللغات/جامعة الكوفة521.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب يحيى سعد عبد هللا1975251722089031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتسناء صادق جعفر حسن1976251722089033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتسوسن عون محمد محيسن1977251722089034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتصابرين رزاق عبد االمير جبار1978251722089036

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتغصون جمعه حافظ خضر1979251722089038

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتمنال عادل شهيد عبد علي1980251722089045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنرجس حازم موجد حمزه1981251722089046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور عقيل جاسم حسين1982251722089048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0ادبيثانوية الشهداء للبناتاسراء عبد الكاظم عزيز نور1983251722090001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ادبيثانوية الشهداء للبناتتبارك احمد عبد اللطيف رسول1984251722090003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ادبيثانوية الشهداء للبناتزهراء فؤاد عبد الرضا هيدي1985251722090004

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبيثانوية الشهداء للبناتزهراء محمد حسن ياسين1986251722090006

كلية االثار/جامعة القادسية425.0ادبيثانوية الشهداء للبناتسارة حسين عبد نور جمعه1987251722090008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبيثانوية الشهداء للبناتصبا شمخي جبار خضير1988251722090010

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0ادبيثانوية الشهداء للبناتفاطمه علي كاظم محمد1989251722090011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0ادبيثانوية الشهداء للبناتمروه حسن جبر جالب1990251722090012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ادبيثانوية الشهداء للبناتنور محمد محسن كاظم1991251722090013

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0ادبيثانوية الشهداء للبناتهبه كريم نعيم لفته1992251722090014

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0ادبيثانوية الشهداء للبناتزينة احمد هاشم كاظم1993251722090015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية الجزائر للبناتأميمه ناظم تركي عزيز1994251722091001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية الجزائر للبناتاسماء كريم كامل وحيد1995251722091007
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية الجزائر للبناتاسيل علي محمد نعمه1996251722091008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبياعدادية الجزائر للبناتانتضار عباس احمد جبار1997251722091012

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبياعدادية الجزائر للبناتبنين صالح هالل اسود1998251722091016

كلية اللغات/جامعة الكوفة636.0ادبياعدادية الجزائر للبناتبنين عباس جياد حسون1999251722091017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية الجزائر للبناتبنين عدنان عيدان شاكر2000251722091018

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0ادبياعدادية الجزائر للبناتبنين هادي عسكر راضي2001251722091019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية الجزائر للبناتتغريد كامل عبود بردان2002251722091020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ادبياعدادية الجزائر للبناتحبايب فالح حسن شعالن2003251722091021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياعدادية الجزائر للبناتحنين حيدر محمد حسين2004251722091024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبياعدادية الجزائر للبناتحنين هاشم شريف هاشم2005251722091025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0ادبياعدادية الجزائر للبناتختام جبار ملبس حسن2006251722091027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0ادبياعدادية الجزائر للبناتديار عباس عبيد جبوري2007251722091029

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزهراء احمد عبد الحسين حميدي2008251722091033

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزهراء عباس محمد حمزه2009251722091034

كلية القانون/جامعة الكوفة529.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزهراء عبد العباس محمد لطيف2010251722091035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزهراء علي داود سلمان2011251722091036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزهراء محمد رضا عبد الرزاق نعمه2012251722091037

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزينب كاظم عطشان حسين2013251722091041

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0ادبياعدادية الجزائر للبناتزينب كاظم ناصر كاظم2014251722091042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ادبياعدادية الجزائر للبناتساره محمد علي عبد2015251722091045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0ادبياعدادية الجزائر للبناتسهى فاضل جبر حسين2016251722091051

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبياعدادية الجزائر للبناتضحى فؤاد قاسم فدعم2017251722091053

كلية الفقه/جامعة الكوفة513.0ادبياعدادية الجزائر للبناتضحى محمد هادي عطيه2018251722091054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية الجزائر للبناتعذراء رحمن رميح طوفان2019251722091055

كلية الفقه/جامعة الكوفة482.0ادبياعدادية الجزائر للبناتعذراء فرحان جميل عناد2020251722091056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياعدادية الجزائر للبناتغفران رحمن رميح طوفان2021251722091058

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة483.0ادبياعدادية الجزائر للبناتفاطمه احمد جبر حمود2022251722091059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0ادبياعدادية الجزائر للبناتفاطمه جاسم محمد عبادي2023251722091060

كلية التربية/جامعة القادسية530.0ادبياعدادية الجزائر للبناتفاطمه شهيد حمزه هدام2024251722091061

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية الجزائر للبناتميس مهدي صالح صكبان2025251722091065

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0ادبياعدادية الجزائر للبناتندى مثنى عبد الكريم عباس2026251722091066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية الجزائر للبناتنور حيدر مسير صياح2027251722091067

كلية القانون/جامعة الكوفة525.0ادبياعدادية الجزائر للبناتنور عزوز منفي علوان2028251722091068

كلية اآلداب/جامعة الكوفة525.0ادبياعدادية الجزائر للبناتنور فالح سوادي شالل2029251722091069

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبياعدادية الجزائر للبناتهجران عباس جابر محمد2030251722091072
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كلية التربية/جامعة الكوفة580.0ادبياعدادية الجزائر للبناتهدى اياد علي مهدي2031251722091073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبياعدادية الجزائر للبناتهدى رعد محي عفاص2032251722091074

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ادبياعدادية الجزائر للبناتهدى محمد جواد ناصر سباهي2033251722091075

كلية الفقه/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية الجزائر للبناتهيام راسم حمزه عوفي2034251722091076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء انفال كاظم محمد صالح محمد حسن2035251722093004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء بنين عدنان عبد الحسين عبد االمير2036251722093006

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء بنين محمد عباس جاسم2037251722093007

كلية الفقه/جامعة الكوفة455.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء تبارك نجم عبد الزهره نعمه جار هللا2038251722093008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة538.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء حنان موسى حمزه عبد2039251722093011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء رقيه مازن عبد هللا جلود2040251722093012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء زمن رزاق جبار محمد2041251722093013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء زمن عبد فيصل عودة محمد2042251722093014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء زهراء صباح علي حسين2043251722093016

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء زهراء نعيم عبد الحسن سراج2044251722093017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء زينب ضياء نوماس محسن2045251722093018

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء ساره محمد صالح عبد الرزاق2046251722093020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء سجى جاسم احمد الياس جاسم2047251722093021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء شوكت رضا هادي علوان2048251722093022

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء عبير فاضل محمد حمزه2049251722093023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء غفران يحيى عبد زيد عزيز2050251722093024

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء فاطمه عزت خلف محسن2051251722093025

كلية اللغات/جامعة الكوفة519.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء فاطمه فرحان كاظم جبر2052251722093026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء لبنى عبد الرضا عبد الزهره كيطان2053251722093027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء مريم باسم محمد علي2054251722093029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء نبأ ماجد جفيرز بخيت2055251722093030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء نور عبد العزيز عبد الرحمن محمد علي2056251722093034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبيللبنات (ع)اعدادية الزهراء هدى عبد الحسن محمد عبود2057251722093035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتآيات طالب شياع صبح2058251722096001

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتافنان امجد يعرب عبد الرزاق2059251722096003

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك حسن حسوني كاطع2060251722096005

كلية اللغات/جامعة الكوفة545.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحنين حسين ظاهر محسن2061251722096006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترسل احمد نوري احمد2062251722096009

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترسل فائز محمد رياض2063251722096010

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء عبد هللا صاحب علي2064251722096013

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب عادل كاظم جابر2065251722096018
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب عماد عبودي عباس2066251722096019

كلية القانون/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسارة جعفر رحيم عباس2067251722096020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسكينه سالم نعمه احمد2068251722096022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتشهد نجاح عباس فرحان2069251722096023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة549.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتغصون كريم حسين علي2070251722096024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه علي جاسم كاظم2071251722096027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمنار مجهول كاظم سميسم2072251722096029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنرجس ناصر كاظم حسن2073251722096030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبناتتماره نبيل شهيد حنتوش2074251722099001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبناترقيه حيدر فالح مهدي2075251722099002

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية427.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبناتسعديه عباس عبيد محمد2076251722099003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبناتشهد فليح حسن عبد علي2077251722099004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبناتفاطمه حيدر عبدالزهرة كريم2078251722099008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيثانوية ايليا االهلية للبناتنور رؤف محمد جالل2079251722099010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتأمل جواد كاظم لفته2080251722102001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتبنين ياسر جليل ياسر2081251722102002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناترسل عماد عبد االمير جواد2082251722102003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزهراء جواد كاظم طليب2083251722102004

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزهراء علي غاوي عبد2084251722102005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزينب جعفر كاظم طليب2085251722102007

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية382.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتسجى زياد عذاب شطنان2086251722102009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتفضاء مازن داخل جاسم2087251722102010

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتمريم جعفر كاظم طليب2088251722102012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتمها فاضل سالم لفته2089251722102013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة451.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتنبأ محمود شهاب هادي2090251722102014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0ادبيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتنور هيثم خليل دلي2091251722102015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0ادبياعدادية القادسية المختلطةابتهال وهك عبيد عبادي2092251722111001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ادبياعدادية القادسية المختلطةايالف قاسم بخيت كاظم2093251722111005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبياعدادية القادسية المختلطةبنين عظيم محيسن ابراهيم2094251722111008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياعدادية القادسية المختلطةجنات رفعت لفته كاظم2095251722111009

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0ادبياعدادية القادسية المختلطةخديجه عبد الزهره محيسن حنون2096251722111010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية القادسية المختلطةدعاء محمد نادر زيدان2097251722111011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ادبياعدادية القادسية المختلطةرسل حمد هللا مثقال عطيه2098251722111012

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0ادبياعدادية القادسية المختلطةرفل محمد حسن شنون2099251722111013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية القادسية المختلطةزهراء حمزه حبيب مسلم2100251722111014
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ادبياعدادية القادسية المختلطةزينب راضي بجاي حاجم2101251722111016

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية القادسية المختلطةزينب هجول طاهر فرهود2102251722111019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ادبياعدادية القادسية المختلطةسجى جابر جهيد سلمان2103251722111020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية القادسية المختلطةسجى وهك عبيد عبادي2104251722111021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية القادسية المختلطةسحر مجيد نجم حمود2105251722111023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية القادسية المختلطةشروق فايز كاظم غزاي2106251722111025

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0ادبياعدادية القادسية المختلطةغاده كاظم خضير جبار2107251722111028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية القادسية المختلطةفاطمه خالد عزيز حنون2108251722111030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ادبياعدادية القادسية المختلطةفاطمه كامل محسن عبد2109251722111031

كلية القانون/جامعة الكوفة523.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمريم عادل عبد علي مهدي2110251722111033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية القادسية المختلطةمريم كاظم شاكر سعد2111251722111034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية القادسية المختلطةنبأ علي عمران موسى2112251722111036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0ادبياعدادية القادسية المختلطةنور اسعد رحيم علوان2113251722111037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية القادسية المختلطةنور حيدر علي عبد هللا2114251722111038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ادبياعدادية القادسية المختلطةنور علي حسين عبد2115251722111039

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية القادسية المختلطةهدى كامل محسن عبد2116251722111041

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار433.0ادبياعدادية القادسية المختلطةوئام جبر محمد صراوه2117251722111042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ادبياعدادية القادسية المختلطةياسمين احمد لفته عبيد2118251722111044

كلية التربية/جامعة واسط467.0ادبياعدادية زيد بن علي المختلطةاسراء صادق كتاب عبد علي2119251722113003

كلية اللغات/جامعة الكوفة503.0ادبيثانوية المناجاة المختلطةبنين رحيم مهدي سلطان2120251722114002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبيثانوية تبارك المختلطةآيات فاضل حسون جواد2121251722115001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ادبيثانوية تبارك المختلطةامنة حمزة عبودي رمان2122251722115004

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0ادبيثانوية تبارك المختلطةايمان محمد منسي جبار2123251722115005

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0ادبيثانوية تبارك المختلطةبنين علي كريم عليوي2124251722115007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ادبيثانوية تبارك المختلطةبنين محمد تركي عبادي2125251722115008

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0ادبيثانوية تبارك المختلطةحميدة عبد الحسين جابر عبد2126251722115009

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيثانوية تبارك المختلطةحوراء رحيم تركي عبادي2127251722115010

كلية االثار/جامعة القادسية424.0ادبيثانوية تبارك المختلطةدنيا سليم فالح جهادي2128251722115012

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0ادبيثانوية تبارك المختلطةرمال عبد العالي شاكر فنوش2129251722115014

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0ادبيثانوية تبارك المختلطةرنا محمد حسن عباس عبيد2130251722115015

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيثانوية تبارك المختلطةريام ستار كاظم عبد السادة2131251722115016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبيثانوية تبارك المختلطةشهد تكليف عبد العباس جزام2132251722115019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ادبيثانوية تبارك المختلطةطيبة حيدر محمد طاهر2133251722115020

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ادبيثانوية تبارك المختلطةنورس خضير عباس عريمط2134251722115021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيثانوية تبارك المختلطةهاجر عبد الحسين هاشم شمخي2135251722115022
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيثانوية تبارك المختلطةهدى فاروق جبار صجم2136251722115023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0ادبيثانوية نور الياسري المختلطةاميره رائد رحيم حواس2137251722117001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0ادبيثانوية نور الياسري المختلطةزبيده خليل جريو عمار2138251722117003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةسجى عبد الرضا عبيد منصور2139251722118006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبيثانوية الميثاق المختلطةهاله حسين كاظم جواد2140251722118009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةامل محمد عبد الرضا حسين2141251722120001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةاميرة عباس بدر هالل2142251722120002

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةزينب رياض نعمة محمد2143251722120003

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0ادبيثانوية الصالحين المختلطةشروق محمد عبد الرضا حسين2144251722120005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةاستبرق حسين عزيز ماضي2145251722121001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة469.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةايات اسعد حسين ظاهر2146251722121002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةداليا عدنان صاحب عمران2147251722121003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة499.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةري عامر داود عبد الواحد2148251722121004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0ادبيثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةزينب محمد احسين ظاهر2149251722121005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية450.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةازهار عبد الكاظم ابو عبد اسماعيل2150251722122005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاسراء امانه جبر ناصر2151251722122007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاشجان حسين ابراهيم والي2152251722122010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةاالء حسن هالل حمود2153251722122011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةايناس غالب ماضي وزير2154251722122015

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين جبار عبيد حسن2155251722122020

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين حسين دايخ عبد زيد2156251722122022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين حيدر كريم كاظم2157251722122023

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين محمد شوني حمزه2158251722122025

كلية الفقه/جامعة الكوفة453.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةتبارك قاسم محمد ناجي2159251722122027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةتهاني ناجح زباله عباس2160251722122030

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحميده جليل عبد الزهره عبود2161251722122031

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحميده سالم هاشم سعد2162251722122032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحنين ثامر علي راضي2163251722122033

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحوراء حيدر وحيد راضي2164251722122034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةحوراء علي عبد زيد عوده2165251722122035

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةدرر جعفر هادي لفته2166251722122037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةدعاء عبد الكريم حمزاوي مرزوك2167251722122039

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةرسل عبد االمير دعبول طاهر2168251722122041

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةرفل مظفر جميل سكر2169251722122043

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةرقيه هجران نعمه ذهيب2170251722122045

228 من 62صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزمن محمد وناس عبود2171251722122048

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء حسين كريدي حسون2172251722122049

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء حليم عبد زيد عوده2173251722122050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء رائد عبد الحسين ياسر2174251722122051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء سعيد فاهم لفته2175251722122052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب رزاق كاظم عبود2176251722122057

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب علي دحام عليوي2177251722122058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب محمد وناس عبود2178251722122060

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةزينه مراد عباس عبد علي2179251722122061

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةساره هادي ابراهيم والي2180251722122063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسبأ عايد عفلوك مطر2181251722122064

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسحر ميري عبد الحسين حبيب2182251722122065

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةسينين حسين فاضل ناصر2183251722122069

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةشهد غاوي محسن عبد2184251722122071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةضحى عادل حسن عبد الحسين2185251722122076

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعذراء جبار لفته عبد هللا2186251722122079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةعهود سعيد حسن عبيد2187251722122080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةغفران رؤوف محمد عيسى2188251722122082

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةغفران سامي جواد كاظم2189251722122083

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةغفران هاني كاظم وساف2190251722122085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةغيداء لقاء عبد الكاظم جاسم2191251722122086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه عواد عاجل حمزه2192251722122088

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه محارب محان حسين2193251722122089

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه نعيم لبه حسين2194251722122090

كلية التربية/جامعة الكوفة632.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةلميس حيدر محي عباس2195251722122092

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةمريم عيسى عيدان موسى2196251722122095

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةنسرين ناظم صحن عبد2197251722122100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةنور ظاهر محسن فرهود2198251722122102

كلية التربية/جامعة الكوفة655.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةنور مهدي هاشم عبود2199251722122105

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةنور هادي جاسم حمادي2200251722122107

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةنور هاشم عباس هاشم2201251722122108

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةنوره طالب ياسر عبد2202251722122109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةهدى عيسى كاظم عبد زيد2203251722122111

كلية التربية/جامعة الكوفة621.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةهدى فاضل جوده صحيب2204251722122112

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةوسن هاني كاظم حسن2205251722122114
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبياعدادية المربد المركزية المختلطةوالء نجم كامل كريم2206251722122115

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتأسراء خضير عباس مجبل2207251722170002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتأسماء قاسم كاظم حسون2208251722170005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتايمان علي عدنان كاظم2209251722170009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتتقى جواد كاظم محمد2210251722170011

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتدعاء فاضل عباس حسين2211251722170021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناترسل فاضل حسين ابو النوف2212251722170026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء حاتم رسول عبد الكريم2213251722170034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتزينب عبد الحسين كاظم مطر2214251722170040

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتساره باسم محمد حمزه2215251722170043

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتسكينه احمد هادي كاظم2216251722170048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتشهد عبد الكاظم عبادي جاسم2217251722170051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتشيماء رحيم عبودي هادي2218251722170052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتصبا علي بدش حمزه2219251722170053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتغيداء باقر صادق علوان2220251722170058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتلقاء عدنان غني هادي2221251722170062

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتمروه حمودي مهدي زيدان2222251722170063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتنور الهدى علي موسى جابر2223251722170072

كلية اللغات/جامعة الكوفة595.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتنور عالء جبوري عبد2224251722170078

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتنورس عبد الكاظم داود خزي2225251722170080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتهبه هادي يحيى عزوز2226251722170083

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتهدى رحيم صباح عكار2227251722170084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبياعدادية البتول المسائية للبناتهند كريم مهدي عبد الحسين2228251722170087

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0ادبيثانوية عين الحياة المسائية للبناتاسراء محمد جواد مهدي2229251722171003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيثانوية عين الحياة المسائية للبناتالهام محمد عبد الحسين عباس2230251722171005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبيثانوية عين الحياة المسائية للبناتبنين اياد جابر كاظم2231251722171008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ادبيثانوية عين الحياة المسائية للبناتزهراء خضير رويض زروك2232251722171014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيثانوية عين الحياة المسائية للبناتهدير محمد سماري ساجت2233251722171023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0ادبيالخارجياتبنين قاسم حمودي كاظم2234251722401013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ادبيالخارجياتبيداء نجم عبد ابو اللول2235251722401014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيالخارجياتتبارك قاسم جبار نجم2236251722401015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0ادبيالخارجياتحنين سعيد كريم عباس2237251722401019

كلية القانون/جامعة الكوفة635.0ادبيالخارجياتدعاء حافظ تركي باقر2238251722401021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ادبيالخارجياتزهره علي مجيد سعد2239251722401030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيالخارجياتسكينه حسين علي فاضل2240251722401040
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0ادبيالخارجياتنور صباح عاشور حمداوي2241251722401060

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيالخارجياتهبه قاسم صغير جوده2242251722401062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينأبا ذر عقيل فاضل جبار2243251741001001

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى522.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينأحمد سجاد حميد عبد2244251741001008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينأمير حسين علوان مهدي2245251741001011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناحسان علي حسين جياد2246251741001018

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية647.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد دربي علي شحيل2247251741001020

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد عبد الكاظم عبد الزهره بخيت2248251741001023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد فاضل عويد كاظم2249251741001028

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد ناصر جعفر محمد2250251741001033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناسالم مازن حسن عبداألمير2251251741001035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنيناكرم محسن ناطور عباس2252251741001037

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة592.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينامير عباس غالم محمد سلطان2253251741001040

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة475.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينايمن مرتوب محسن عبد الرضا2254251741001046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينجعفر محسن ياسر سائل2255251741001055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحر مهدي جواد كاظم2256251741001059

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة441.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسام حيدر حسن احمد2257251741001061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسن خالد جاسم محمد2258251741001064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسن عبد الهادي مهدي سلمان2259251741001065

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة466.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسن محمود يوسف كاظم2260251741001073

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسن نبيل كريم جاسم2261251741001074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسن يعقوب حسن يوسف2262251741001076

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسنين سلمان محمد سلمان2263251741001078

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسنين عبد الجبار موسى مهوس2264251741001079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين ادريس مكرود حسون2265251741001082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين شاكر عبد الساده عبد الحسن2266251741001089

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين عباس عبد الشهيد جبر2267251741001091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين عبد العالي كتاب عبود2268251741001092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين علي زينل تقي2269251741001096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية483.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين فاضل جواد كاظم2270251741001099

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين محمد خزعل جاسب2271251741001101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة562.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين ناجد كريم مدلول2272251741001103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحسين هالل كاظم عبد االمير2273251741001105

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحيدر حسن فاضل حسن2274251741001109

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحيدر سالم عبد عطش2275251741001110
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحيدر عالء حسين ابراهيم2276251741001112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية532.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينحيدر فالح حسن مراد2277251741001114

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينخليل محمد خليل محسن2278251741001118

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينرحمن محمد علي روكان عبود2279251741001121

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينرسول حسن علي حسون2280251741001123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينرسول فاضل هلول عبد الرضا2281251741001124

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينرياض حمزه بخيت جبير2282251741001129

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينزيد علي دهن علوان2283251741001132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينزيد محمد عباس جاسم2284251741001134

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينسجاد جبار كيران جاسم2285251741001135

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينسجاد سالم جبار وداعه2286251741001138

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة482.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعباس حيدر حسن كاطع2287251741001157

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية474.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعبد هللا حسين كاظم يوسف2288251741001164

كلية علوم البحار/جامعة البصرة482.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي احسان فاضل علي2289251741001170

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي الهادي عوده كاظم ديوان2290251741001171

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي حسن علي هادي2291251741001174

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي حسين عبد الحسن عبيد2292251741001178

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي حسين مريعي حشف2293251741001181

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي حيدر حسن صالح2294251741001182

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي خليل ظاهر محمد2295251741001185

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي ديوان كاظم ديوان2296251741001186

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي عامر محمد نعمه2297251741001190

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي عبد الحسين نعمه سلمان2298251741001193

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي موسى واجد علي2299251741001205

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعلي ياسين رحيم ساجت2300251741001209

كلية التربية االساسية/جامعة سومر501.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينعيسى مجيد عبد الكاظم حمزه2301251741001213

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينقاسم محمد شاكر عصواد2302251741001217

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكاظم جواد هاشم علي2303251741001219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكرار حيدر حسن علي2304251741001222

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية466.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكرار حيدر عداي حمادي2305251741001223

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكرار زكي يحيى رضا2306251741001225

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكرار سعيد زياره عيدان2307251741001226

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة524.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينكرار صالح ابو لول خضر2308251741001227

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينليث حسين عبد الزهره مهدي2309251741001234

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمؤيد عبد الغني علي محمد2310251741001240
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد باقر احمد مهدي2311251741001244

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد باقر حسن ماجد عبادي2312251741001245

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية510.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد جواد كاظم عبد هللا2313251741001249

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد حسن احمد عباس عبار2314251741001251

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة535.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد حسين علي سمير2315251741001254

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد سجاد عبد األمير عبد هللا2316251741001258

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد سمير وحيد خشان2317251741001259

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد صاحب عبد الرضا عزاره2318251741001260

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية606.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد صباح خزعل لفته2319251741001262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد عبد الرضا قاسم صاحب2320251741001266

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد عبد الساده عوده طاهر2321251741001268

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد عبد الكاظم شالل بزون2322251741001270

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد علي عامر رؤوف سالم2323251741001275

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد كريم حسن عبد العباس2324251741001282

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد محسن ياسين محمد2325251741001285

كلية التربية/جامعة واسط534.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد ناجي جابر شاني2326251741001289

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمحمود شاكر عبد راضي2327251741001290

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمرتضى حسين جاسم حسن2328251741001294

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية467.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمرتضى محمد فاخر عباده2329251741001300

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمسلم عامر رزاق عبد هللا2330251741001305

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى حسن كريم حسن2331251741001308

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى حيدر هادي عليوي2332251741001309

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى عبد االمير عبد الزهره جبار2333251741001313

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى محمد حسن احمد عبد علي2334251741001314

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى مهدي ظاهر حبيب2335251741001315

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى ناظم تليبخ حرش2336251741001316

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمنتظر صاحب سلمان زياره2337251741001317

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمنتظر عبد الساده حسين علي2338251741001318

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمهدي قاسم محمد علي هادي2339251741001324

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل545.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينمهدي محمد شيت حسن حسين2340251741001325

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينوسام محمد رشيد مسرهد2341251741001335

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينياسر عبد األمير نجم عبد الحسين2342251741001337

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينيحيى محمد حسين عبد الصاحب حسن2343251741001339

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية النجف المركزية للبنينيوسف عبد هللا يوسف عبد هللا2344251741001341

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائيثانوية الفرسان للبنيناحمد كريم شباط شنيور2345251741003003

228 من 67صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيثانوية الفرسان للبنينامير عبد الحسن شباط شنيور2346251741003004

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيثانوية الفرسان للبنينجواد صدام عواد حسين2347251741003005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيثانوية الفرسان للبنينحسن رواك وحيد حمادي2348251741003008

كلية التربية/جامعة القادسية561.0احيائيثانوية الفرسان للبنينعلي رشيد شاكر كريجي2349251741003019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيثانوية الفرسان للبنينعلي عباس حتروش خويط2350251741003020

كلية االثار/جامعة القادسية490.0احيائيثانوية الفرسان للبنينغريب غانم كاطع بتور2351251741003022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0احيائيثانوية الفرسان للبنينفهد صالح كاظم عكيلي2352251741003024

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة475.0احيائيثانوية الفرسان للبنينفيصل خزعل حمزة غازي2353251741003025

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة574.0احيائيثانوية الفرسان للبنينكرار حمزه هادي عيدان2354251741003026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائيثانوية الفرسان للبنينمحسن مثكال معارج عباس2355251741003027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0احيائيثانوية الفرسان للبنينمحمد باسم حسين علي2356251741003029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيثانوية الفرسان للبنينمحمد علي شامل نور حمودي2357251741003031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0احيائيثانوية الفرسان للبنينمحمود حسين عبيد بنيان2358251741003032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيثانوية الفرسان للبنينمصطفى كريم عبد االمير عطب2359251741003034

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحمد علي هادي حسن2360251741004004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينجعفر صادق احمد مرزوك2361251741004011

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينحسن احمد عبد سلمان2362251741004013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينحسين محمد حسن عبد الرضا2363251741004017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينرسول حيدر حسين كاظم2364251741004020

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية573.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينزيد نصير حسين نجم2365251741004023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينزين العابدين علي حسين كريم2366251741004024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعباس جودي حمزه ماشي2367251741004029

كلية اآلداب/جامعة المثنى491.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعالء تركي ميران عبود2368251741004032

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلي اياد جاسم عبد الزهره2369251741004033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية522.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلي حسين عوده مطرود2370251741004034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينعلي عزيز جابر كاظم2371251741004036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية475.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمحمد كريم ناجي جبير2372251741004046

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمحمد مهدي عباس علي2373251741004047

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمصطفى سوادي عبد صاحب2374251741004058

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمصطفى شفيق محمد محسن2375251741004059

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينمصطفى عباس رحيم عصواد2376251741004060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد حسن علي حسين2377251741007003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد ليث حسن رزوقي2378251741007013

كلية القانون/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد مؤيد عبد الجبار عيسى2379251741007014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد مسلم حمزه جواد2380251741007016
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد موازي عريص محمد2381251741007018

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينامير حسن محمد كريم2382251741007025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينامير عدنان حسن مطر2383251741007030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينايمن فالح سكران ناصر2384251741007034

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسن حيدر عبد الزهره حسين2385251741007042

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسن محمود حسن محمود2386251741007044

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسنين جمعه مجيد حمود2387251741007045

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسنين كريم عبد الحسين راضي2388251741007048

كلية التربية/جامعة واسط526.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسنين ناصر عبد الحسين سعود2389251741007049

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسنين نزار حسن فرحان2390251741007050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين اسماعيل نعيم عباس2391251741007053

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين بشير علي جبار2392251741007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين حسن عبد االمير عزيز2393251741007055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عبد االمير حربي جباري2394251741007061

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عبد الرضا عيدان كريم2395251741007062

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عقيل اموري هادي2396251741007063

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحسين فيصل عبد االمير مهدي2397251741007067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر عباس عبيد سلمان2398251741007076

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر عبد االله وناس حسن2399251741007077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينخالد وليد عواد رسن2400251741007084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينرحيم سلطان دوحي شارع2401251741007086

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة499.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينرسول عظيم حسن حسون2402251741007087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية522.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينرضا كريم حسين كاظم2403251741007088

كلية علوم البحار/جامعة البصرة474.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينزيد احمد حنون عبد الحسين2404251741007089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينزيد عبد االمير مهنه هادي2405251741007091

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينزين العابدين محمد عبد االمير حسين2406251741007094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية517.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينسجاد عباس حسين علي2407251741007097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة558.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينسعيد محمد سعيد ابراهيم2408251741007103

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينسلطان مسلم عبيد عباس2409251741007104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينسيف عامر ناصر حالوب2410251741007105

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينشكر سالم بزون شكر2411251741007107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينصالح علي صالح عبد الكريم2412251741007109

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية541.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعباس مصعب عبود عباس2413251741007124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعبد االله فاضل جمعه علي2414251741007127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعبد هللا صالح ابو حسنه مرزوك2415251741007128
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعبد هللا كاظم مجيد حميد2416251741007130

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعبد هللا ناصر عبد الحسين سعود2417251741007131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعبد المحسن علي كريم محمود2418251741007132

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعقيل وادي كاظم حرجان2419251741007133

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعالء هادي حسن خليوي2420251741007135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي السجاد حسون عبد الساده موسى2421251741007138

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي باسم هادي كاظم2422251741007139

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي حسين كاظم حميد2423251741007141

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة543.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي حسين كريم ناجي2424251741007142

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي حيدر عبد الزهره جبار2425251741007144

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي حيدر كريم كاظم2426251741007145

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي رحيم عبد حمزه2427251741007146

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي رضاوي صبح بريس2428251741007147

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي سعيد رسول حسين2429251741007148

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي صاحب عواد رحيم2430251741007150

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي طالب كاظم هاشم2431251741007151

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي عبار عبد اليمه جبر2432251741007152

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي قابل حسن حيان2433251741007161

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي لواء حسن عبد الحسين2434251741007162

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية503.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعلي محمد حسين حذافه2435251741007163

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينعمار كاظم حسن مهدي2436251741007169

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينكاظم جواد كاظم عبد2437251741007173

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينكرار احمد عبد جبر2438251741007175

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية480.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينكرار حسن شاكر حسين2439251741007177

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية497.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينكرار عبد كاظم سلطان2440251741007180

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد ابراهيم الياس سعد2441251741007196

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد باقر فؤاد عبد األمير عبد2442251741007199

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد باقر هاشم عبيد محمود2443251741007200

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد تقي عبد النبي شهيب مرعيد2444251741007202

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد حسام الدين عبد الزهراء حسين2445251741007204

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد حسن عواد شعالن2446251741007206

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد حيدر هاشم حسين2447251741007209

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد راضي انياز صالح2448251741007210

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد رياض خشان هادي2449251741007212

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد صالح داود سلمان2450251741007216
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية495.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد عبد الخالق وناس حسن2451251741007221

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد عبد الرضا عبد هللا جوده2452251741007222

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد عدنان عبد هللا عبد2453251741007223

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد علي خليل سلمان2454251741007224

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد فيصل غائب خليل2455251741007228

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد محمود غني محمد2456251741007230

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى جبار كاظم عبد2457251741007234

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى سالم عثمان حسون2458251741007235

كلية اآلداب/جامعة ذي قار494.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى سعد عبار عبد الزهره2459251741007237

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى صاحب شاكر حبيب2460251741007238

كلية اآلداب/جامعة القادسية515.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى صبيح عبيد عكله2461251741007239

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى مهدي مالك كاظم2462251741007242

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمسلم محمد جمعه موسى2463251741007245

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة518.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمصطفى ابراهيم محمد راضي2464251741007246

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمصطفى عدنان كاني غازي2465251741007255

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمصطفى عصام محمد هادي2466251741007256

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمصطفى هادي مالك كاظم2467251741007260

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمظاهر حميد شنين بدر2468251741007261

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر امير حسين عباس2469251741007264

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر حمودي حسين جاسم2470251741007266

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر حميد عماد كاظم2471251741007267

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر مناف عبد علي مرهون2472251741007274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينمنير زكي هادي عباس2473251741007275

كلية علوم البحار/جامعة البصرة478.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينهاشم محمد عزيز نعمه2474251741007287

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية468.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينوليد عادل جبار عبد الحسين2475251741007290

كلية اآلداب/جامعة واسط487.0احيائياعدادية النصر المركزية للبنينياسر علي عزيز علي2476251741007294

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحسان عبد حسين حمد هللا2477251741008002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية496.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير جعفر صالح خضير2478251741008025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحامد طالب ادريس علوان2479251741008041

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين عبد الستار مصطفى محمد2480251741008054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينزين العابدين حازم عباس موسى2481251741008074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية487.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد داخل هاشم نعمه2482251741008076

كلية العلوم/جامعة بابل580.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد ماجد حميد سالم2483251741008081

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسالم ناصر كاظم شناوة2484251741008084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسيف علي محمد مختار2485251741008086
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينضرغام حامد عباس حسين2486251741008088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينظافر فليح سماره عبد علي2487251741008093

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر455.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس محمد مهدي يونس محمد2488251741008098

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعذاب حيدر عبد زيد حسين2489251741008101

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي احمد كاظم عبدهللا2490251741008104

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية513.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي رحمن عوفي سلمان2491251741008112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي مجبل ابو جاسم صحن2492251741008119

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينليث عباس جياد حسن2493251741008138

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينليث ناصر عبد صكر2494251741008140

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء482.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد باسم كاظم سعيد2495251741008145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمحمد شاكر خضير علي2496251741008156

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمسلم علي حسين علوان2497251741008179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنيننصير عدي عبد الزهره سعد2498251741008194

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينوسام توفيق عبد عباس2499251741008195

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية محمد باقر الصدر للبنينيعقوب رائد جاسم محمد2500251741008197

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينأمير ستار عدنان عطيه2501251741009001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينأمير علي حسين عليوي2502251741009004

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة681.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد حربي شياع موسى2503251741009007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد كريم احمد علي2504251741009015

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين599.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد مصطفى حيدر عبد الفتاح هاطور2505251741009017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد ناظم كاظم عبار2506251741009020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية503.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناسد هللا حيدر جابر ناجي2507251741009023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنيناكرم فراس احمد كاظم2508251741009025

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينالحسن قصي رؤوف محمد2509251741009026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينامير حيدر توفيق حوته2510251741009031

كلية القانون/جامعة الكوفة572.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينامير راهي ابراهيم علي2511251741009032

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينجعفر باسم هاتف موسى2512251741009039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينجعفر سالم عبد مسعر2513251741009041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينجعفر صادق حسون علوان2514251741009042

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل442.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينجودت عبد الكاظم جواد كاظم2515251741009045

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن عبد الحسين محمد عبد الرضا2516251741009050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن عالء كاظم عبد االمير2517251741009051

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن علي حميد حداوي2518251741009052

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن لواء كاظم شهد2519251741009055

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن هشام يوسف حميد2520251741009058
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسنين زهير علي رحيم2521251741009060

كلية التربية/جامعة واسط540.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين حسن جودي حسين2522251741009066

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين عباس عبد المهدي كاظم2523251741009072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين فارس جاسم جابر2524251741009079

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة526.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين فاضل يوسف علوه2525251741009080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين كاظم محيل جباري2526251741009081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت605.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين نذير عبد جودي2527251741009085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية500.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين هاتف نعيم عبود2528251741009086

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحيدر عبد الرسول جاسم محمد2529251741009087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية545.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحيدر علي حسين عبد هللا2530251741009088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينحيدر محمد امين ابراهيم سعد2531251741009092

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينذو الفقار محمد مشكور سوادي2532251741009095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينرضا دخيل هيال خربان2533251741009097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينريسان فالح حسن حسون2534251741009100

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينزيد عدنان عبد زيد عمران2535251741009102

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينزيد مؤيد عبد عزيز2536251741009107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينزين العابدين حامد عزيز محمد2537251741009111

كلية طب الموصل/جامعة الموصل679.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينزين العابدين عبد الناصر صبيح سعيد2538251741009113

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسجاد جواد عبد المحسن عبود2539251741009118

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسجاد حاتم شاكر عبد الرضا2540251741009119

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسجاد حيدر محمد رضا محمد علي2541251741009122

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان502.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسجاد عزيز حسن حسين2542251741009124

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسجاد فرات علي جابر2543251741009126

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينسلوان سعد مهدي عبد علي2544251741009129

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينصادق مناف عباس جواد2545251741009133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعباس جابر عباس موسى2546251741009138

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعبد الكريم غالب عبد الساده مهدي2547251741009140

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعبد هللا ثامر محمد علي عبود2548251741009141

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعبد هللا مؤيد جبوري عيسى2549251741009146

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعقيل محمد عبد الزهره محمد2550251741009149

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي جاسم محمد عبد الجليل2551251741009154

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي حسين حمزه شالل2552251741009156

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية679.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي حسين خضير محمد2553251741009158

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان453.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي رزاق جالب مرزوك2554251741009168

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.3احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي سعدي عبد االمير عوده2555251741009170
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي صباح مهدي حسين2556251741009171

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي صفاء احمد رشيد2557251741009172

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي ضياء محمد صاحب2558251741009174

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي طالب عويز حسين2559251741009175

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي عصام فريد نعمه2560251741009181

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي كاظم جواد كاظم2561251741009183

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي كريم كاظم هادي2562251741009184

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي ماجد علوان خضير2563251741009186

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي محمد حسين عطيه2564251741009188

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء478.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي محمود شاكر وحيد2565251741009189

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي مهدي جاسم محمد2566251741009193

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينفضل حسين هالل عبد االمير2567251741009199

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينكاظم عباس مجهول دحام2568251741009200

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينكرار احمد جواد ميران2569251741009201

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينكرار جاسم محمد احمد2570251741009202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينكرار حيدر صاحب عبيد2571251741009203

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينليث محمد كاظم خضير2572251741009205

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينليث ميري سهر محيسن2573251741009206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمؤمل حبيب محمد عبيد2574251741009207

كلية اآلداب/جامعة واسط518.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينماجد جازم طالب رواد2575251741009212

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد الباقر عبد العباس عبد الرضا عبد علي2576251741009217

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد تقي رياض طالب محمد2577251741009219

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد جمعه عوده عبد الحسين2578251741009221

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد جندي حسن شهيد2579251741009222

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد حسين علي مهدي سلمان2580251741009228

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد حسين غايب عباس2581251741009229

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد حسين هادي عباده2582251741009232

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد رضا قيس جابر جاسم2583251741009237

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة527.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد علي قاسم جابر خضير2584251741009255

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد منتظر عبد الكاظم حسن2585251741009263

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد ناظم نعوم صالح2586251741009267

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد نذير عبد جودي2587251741009268

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى508.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمرتضى باسم عبد الحسن عزيز2588251741009273

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمرتضى سعد عبد الحسن سعد2589251741009275

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمرتضى عزيز حسن حسين2590251741009277
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمرتضى نوري صالح مهدي2591251741009280

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى حمزه احمد جاسم2592251741009285

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى حيدر عبد االمير عيسى2593251741009286

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى عبد هللا مجهول عبد نور2594251741009291

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى محمود ياسر صالح2595251741009296

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.9احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمنتظر محمد حسين عبد االمير عبد النبي2596251741009303

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمهدي صالح مهدي غالم2597251741009308

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينمهند محمد علي كريم عبود2598251741009313

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينهاني نجاح جميل داود2599251741009321

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينواثق احسان عبد االمير عبد النبي2600251741009322

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينياسر محمد شهيد عمران2601251741009325

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0احيائياعدادية الشيخ المفيد للبنينيوسف يعقوب يوسف محمد سعيد2602251741009329

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينأحمد طاهر نعيم موازي فرج2603251741010002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينأحمد قاسم عكروك جياد2604251741010004

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينأحمد كريم رحيم حسن2605251741010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنيناحمد ابراهيم حسن اسماعيل2606251741010013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنيناحمد راضي سوادي عبيد2607251741010014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنيناحمد رعد عبد مسلم كاظم2608251741010015

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنيناحمد غافل رحيم منشد2609251741010017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينامير عبد الحسين حميد عبيد2610251741010023

كلية العلوم/جامعة واسط562.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينايمن عقيل يوسف عطيه2611251741010024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية511.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسن يوسف راشد حمد2612251741010028

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسين ارحيم جياد حلو2613251741010030

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسين عزيز لباج حسون2614251741010033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسين علي مشعل متعب2615251741010037

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينسجاد صباح محمد صاحب2616251741010049

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينسمير عكموش دخيل عبد2617251741010050

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينسيف علي شنان عبد السيد2618251741010052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي خيون عبودي جوده2619251741010069

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار503.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي محمد هادي جخم2620251741010074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينفارس خليل عبد زيد ساجت2621251741010075

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينكرار حيدر مكي كاطع2622251741010076

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينليث محمد كاظم حسين2623251741010079

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينمحمد احمد اسود عبد العباس2624251741010081

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينمحمد حسين رحيم محمد2625251741010084
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية531.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينمحمد رضا حميد علي2626251741010086

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينميثم عادل حسن كاظم2627251741010107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينهيثم حيدر عبد الحسين فاهم2628251741010109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينوسام علي عباس علي2629251741010110

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبنينياسين فارس عبد ياسين2630251741010113

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة577.0احيائياعدادية ميسان للبنينجايد كلف جريو داود2631251741011007

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان491.0احيائياعدادية ميسان للبنينحسن علي عبد الحسين رمضان2632251741011008

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0احيائياعدادية ميسان للبنينحسين عالء عاشور خورشيد2633251741011012

كلية التربية/جامعة واسط562.0احيائياعدادية ميسان للبنينسجاد حسين كحط حسن2634251741011016

كلية االثار/جامعة سامراء438.0احيائياعدادية ميسان للبنينسعد شعالن عبد الحسين علوان2635251741011020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0احيائياعدادية ميسان للبنينضرغام احمد كاظم عبيد2636251741011021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائياعدادية ميسان للبنينضرغام كاظم شامل عبد2637251741011022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية473.0احيائياعدادية ميسان للبنينعبد العزيز عقيل طالب سوف2638251741011024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0احيائياعدادية ميسان للبنينعلي اشرف مهدي رضيوي2639251741011027

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائياعدادية ميسان للبنينعلي حسين عوده جاسم2640251741011030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0احيائياعدادية ميسان للبنينعلي نوري تقي ذنون2641251741011034

كلية الطب/جامعة نينوى677.0احيائياعدادية ميسان للبنينعلي هاشم ناصر حسين2642251741011035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء593.0احيائياعدادية ميسان للبنينفالح حسن حسين عباس2643251741011037

كلية الفقه/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية ميسان للبنينكاظم حسن موسى خليل2644251741011038

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية ميسان للبنينكرار عماد نعمه حمزه2645251741011040

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائياعدادية ميسان للبنينمحمد مكي هادي عبد الحسين2646251741011049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائياعدادية ميسان للبنينمرتضى فاضل عباس عبد السادة2647251741011051

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة488.0احيائياعدادية ميسان للبنينمرتضى ماجد هاشم عبد السيد2648251741011052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0احيائياعدادية ميسان للبنينمصطفى زهير عبد زيد عمران2649251741011054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائياعدادية ميسان للبنينمنتظر فاضل عباس عبد السادة2650251741011056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد محسن لهمود محيل2651251741012006

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناسعد عالء جاسم باقر2652251741012008

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناكرم راجح راهي عطشان2653251741012010

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامجد راضي جبر محمد2654251741012011

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينايمن يوسف جواد كاظم2655251741012021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينجاسم محمد عدنان عبد الحسن2656251741012024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسن قاسم حسن غازي2657251741012029

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين رزاق مسلم محمد2658251741012035

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين عبد مسلم دوالب جبر2659251741012044

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين علي شهيد صبار2660251741012046
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحيدر علي عبد خيري2661251741012049

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينذو الفقار فاضل عباس جعفر2662251741012052

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينشهاب احمد عبد الزهره صالح2663251741012064

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينصادق رضا كاظم سودي2664251741012065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس حجي ذنون عبو بلو2665251741012073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعباس مرتضى عباس هادي2666251741012076

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي رضا عامر عبد الحمزة محمد2667251741012083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي عبد الحسين جواد جبر2668251741012086

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي نوري حاجم سلطان2669251741012090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي هيثم شالكه صالح2670251741012091

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكاظم عادل جواد كاظم2671251741012096

كلية التربية/جامعة واسط528.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينليث احمد صبحي محمد2672251741012099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد اموري فليح جاسم2673251741012106

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط486.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد جواد محمد حسين علوان2674251741012108

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد حيدر سعيد حميد2675251741012110

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد رضا عبد مسلم دوالب جبر2676251741012112

كلية االعالم/الجامعة العراقية521.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد شاكر كاظم هيال2677251741012114

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد عبد زيد جبر هويدي2678251741012116

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد علي خلف حسين2679251741012117

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد466.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد علي طالب شاكر عزوز2680251741012118

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد وئام مطلوب كاظم2681251741012124

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة578.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمرتضى جواد كاظم عبد2682251741012125

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمرتضى فارس مكي جواد2683251741012128

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمسلم علي حسين كاظم2684251741012131

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى صالح خضر احمد2685251741012133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية479.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى عالء جاسم باقر2686251741012135

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى علي جاسم جياد2687251741012136

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية433.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنيننور كاظم عبد الزهرة حسين2688251741012142

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية500.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينهاشم حيدر علي عبد الحسين2689251741012143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينهاشم سعد محمد هاشم2690251741012144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة556.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينيوسف منهل عبد الحسين داخل2691251741012148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة585.0احيائياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعز الدين رحيم شراد حسن2692251741012149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل583.0احيائياعدادية الفدائي للبنينحسن محمود محمد عبيبيد2693251741013009

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0احيائياعدادية الفدائي للبنينحيدر نوماس كنبر طاهر2694251741013012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0احيائياعدادية الفدائي للبنينزيد محمد عنفوص كرمز2695251741013013
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية524.0احيائياعدادية الفدائي للبنينعبد الرحمن سلمان كاظم غايب2696251741013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0احيائياعدادية الفدائي للبنينعلي تمكين جابر خنياب2697251741013016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائياعدادية الفدائي للبنينكرار عالوي عبود حمزه2698251741013019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0احيائياعدادية الفدائي للبنينمسلم عقيل جبار كاظم2699251741013024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار502.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأحمد صاحب يوسف عبد2700251741014003

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأحمد عبد الحسن كاظم خضير2701251741014004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأسحاق مسلم منعم عبد الحسين2702251741014009

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأمير حيدر بدر لفته2703251741014011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأمير خضير كاظم عبد نور2704251741014012

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأمين أمجد رحمن عبد2705251741014015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينانمار صادق حسن كاظم2706251741014016

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناثير جبار كريم بلبول2707251741014018

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحمد عباس كاظم حبيب2708251741014023

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة679.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحمد نعمه جميل هادي2709251741014024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناركان حيدر عبد العالي مشعل2710251741014026

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينبسام جالل هويدي جامل2711251741014033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينجعفر عايد جاسم حسين2712251741014037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسام معين غانم كاظم2713251741014041

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسن حاكم ناهي شخيره2714251741014042

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية510.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسن علوان حاتم مظلوم2715251741014044

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسنين عبد الشهيد عبد زيد شاكر2716251741014046

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسنين لفته عبار جليب2717251741014047

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين امتحان عبد الحسين كاظم2718251741014048

كلية التربية/جامعة القادسية557.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين حاكم ناهي شخيره2719251741014049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين حسن فليح عبد الحسن2720251741014050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين علي حسين عبد الحسن2721251741014056

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين غالب نعمه محسن2722251741014058

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين فارس محيسن بعير2723251741014059

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين كامل عبد الحسن محمد2724251741014061

كلية التربية/جامعة الحمدانية470.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينخليل فيصل حلواص شناوه2725251741014077

كلية اآلداب/جامعة واسط484.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينزيد عبد الرضا رحيم علي2726251741014082

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينزيد عالء صباح عبد الرزاق2727251741014083

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينسجاد حيدر نصيف محمد2728251741014086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينسجاد عبد الحسن عبيد عبد هللا2729251741014088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينشريف علي هشام شريف2730251741014093
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينضياء علي نعمه مهدي2731251741014095

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينطارق فاضل عبد الرضا مهدي2732251741014096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعباس حمزة حسن عبد2733251741014100

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلي عبد الحسن جدوع عبد2734251741014106

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينقيس عبد الرضا جواد مساعد2735251741014109

كلية التربية/جامعة ميسان549.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمؤمل علي هشام شريف2736251741014112

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد علي عبد الجبار محمد2737251741014115

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد قاسم عبد الكاظم عبد الحسين2738251741014116

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمرتجى محمد عبد الحسن عبود2739251741014117

كلية اآلداب/جامعة القادسية515.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمرتضى قائد كريم غضيب2740251741014118

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية500.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمرتضى كريم مرجون علوان2741251741014119

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمصطفى رياض حسن عبيد2742251741014120

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمصطفى عباس جدوع حسين2743251741014122

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمنتظر ثابت محمد انهير2744251741014123

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينوعد رحيم كاظم هادي2745251741014126

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية510.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينابراهيم ماجد عبد الحسين حمادي2746251741015002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينحسن عبد الزهرة عاجل حميدي2747251741015011

كلية التربية/جامعة القادسية562.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينحسين حيدر طالب حافظ2748251741015012

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينسالم عدنان فدعوس جبر2749251741015015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينعلي عمران جدوع كاظم2750251741015022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينقاسم محمد حبيب محسن2751251741015025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينمحمد علي كطوف عباس2752251741015026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينمقتدى جاسم محمد كاظم2753251741015029

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائياعدادية الحيرة المركزية للبنينوسام زمان صاحب هادي2754251741015032

كلية التربية/جامعة واسط534.0احيائياعدادية العزة للبنينأحمد هادي جابر سلطان2755251741016002

كلية الطب/جامعة النهرين689.0احيائياعدادية العزة للبنيناحمد باسم ناظم محمد2756251741016003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائياعدادية العزة للبنيناحمد عباس نعمة ابراهيم2757251741016004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائياعدادية العزة للبنيناحمد محسن بشير سوادي2758251741016006

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائياعدادية العزة للبنينامير احمد عبد طالل2759251741016010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائياعدادية العزة للبنينامير ماجد عبد طالل2760251741016013

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0احيائياعدادية العزة للبنينامير محمد كريم جبر2761251741016014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0احيائياعدادية العزة للبنينباسم محمد مشكور كريم2762251741016016

كلية االثار/جامعة سامراء452.0احيائياعدادية العزة للبنينحبيب احمد محسن عيدان2763251741016021

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائياعدادية العزة للبنينحسن سعد حسن نعيمة2764251741016023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائياعدادية العزة للبنينحسن علي جياد خدام2765251741016025
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كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0احيائياعدادية العزة للبنينحسين نعمان عبد الحسين محمد2766251741016031

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائياعدادية العزة للبنينرسول حمزه عبد الحسن ظاهر2767251741016033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية العزة للبنينزين العابدين حامد ساهي جوده2768251741016035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائياعدادية العزة للبنينضرغام ماجد عبد الحميد عبد الحسن2769251741016040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية508.0احيائياعدادية العزة للبنينضيف هللا جمال حمزه حسين2770251741016043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0احيائياعدادية العزة للبنينعباس احمد حسين علوان2771251741016044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائياعدادية العزة للبنينعبد هللا رحيم شناوة حسوني2772251741016050

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0احيائياعدادية العزة للبنينعالء رحيم علي عبد االمير2773251741016055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية546.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي حافظ نجاح عبد2774251741016056

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي حاكم عباس موسى2775251741016057

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي حسين عزيز ماضي2776251741016058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي رزاق عباس هاشم2777251741016060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي صباح غازي عبد الرضا2778251741016062

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان490.0احيائياعدادية العزة للبنينعلي عبد الستار جبار وثيق2779251741016063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0احيائياعدادية العزة للبنينعمار صبيح شنيتر عليوي2780251741016065

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0احيائياعدادية العزة للبنينكرار حيدر عبد زيد مجهول2781251741016066

كلية الطب/جامعة كربالء683.0احيائياعدادية العزة للبنينمحمد عباس عبد المنعم حبيب2782251741016077

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0احيائياعدادية العزة للبنينمحمد علي محمود عبد هللا2783251741016079

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية العزة للبنينمحمد كريم عبادي عبد2784251741016083

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائياعدادية العزة للبنينمحمود غازي فيصل خلخال2785251741016086

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائياعدادية العزة للبنينمرتضى رعد موسى عيدان2786251741016088

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائياعدادية العزة للبنينمسلم عقيل محمد جليب2787251741016092

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0احيائياعدادية العزة للبنينمصطفى رحيم عبد الهادي عبد علي2788251741016095

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.0احيائياعدادية العزة للبنينمعز عبد اليمة عبد الحسين عباس2789251741016099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائياعدادية العزة للبنينمقتدى حسن حسين جبر2790251741016100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0احيائياعدادية العزة للبنينمقتدى نزار عبد الرضا هاشم2791251741016103

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0احيائياعدادية العزة للبنينمنتظر عبد الخالق مجهول كاني2792251741016105

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية العزة للبنينمنتظر محمد جاسم محمد2793251741016107

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائياعدادية العزة للبنينهاشم حيدر محمد عبادي2794251741016110

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائياعدادية العزة للبنينوعد حسين ظاهر عبد2795251741016111

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596.0احيائياعدادية العزة للبنينياسر شاكر حسن هادي2796251741016113

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبنينعقيل حازم كامل متعب2797251741018002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبنينمؤمل منتظر شهيد حمزه2798251741018005

كلية التمريض/جامعة الكوفة660.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبنينمحمد حسين بدر عبيد2799251741018007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبنينمنتظر جعفر كامل جابر2800251741018008
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية536.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبنينجعفر وهاب نوماس عزوز2801251741019003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبنينعقيل قيس عبد االمير عطيه2802251741019011

كلية التربية/جامعة القادسية550.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبنينمجتبى ياسر صالح مهدي2803251741019014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينامير جابر محمد عبد هللا2804251741020005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل666.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسن فالح مهدي نصيف2805251741020008

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينخالد جمال ناصر داود2806251741020012

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينعلي حيدر عبد الكريم راضي2807251741020022

كلية الفقه/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينكرار جليل ابراهيم عبد الرضا2808251741020028

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمختار سالم كاظم ابراهيم2809251741020036

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمنتظر محمد اسماعيل خضر2810251741020037

كلية التربية/جامعة الكوفة602.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينابراهيم اديب شاكر عبد الشهيد2811251741022002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنيناحمد علي حسين علي2812251741022004

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينحسين عارف حميد كاظم2813251741022006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينحسين علي متعب سرحان2814251741022008

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينحسين معين سمير سلطان2815251741022009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينحيدر نجم عبد هللا عبد2816251741022010

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينداود محمد رشيد مجيد2817251741022011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينعبد الحسين كاظم عبد مسعر2818251741022017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينعبد المعين زهير جليل ابراهيم2819251741022018

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينعلي خالد عبد الغفار عبد الحسين2820251741022021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينعلي وسام طالب كاظم2821251741022025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينقاسم محمد يونس عباس يونس2822251741022027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل596.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد حسن عدي حسن سعيد2823251741022031

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد رضا مجيد مهاوش روضان2824251741022032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل576.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد رياض محمد مزهر2825251741022033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد قيدار شدود خلف2826251741022036

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية438.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد يوسف جبر طاهر2827251741022040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمرتضى حسين عبد محمود2828251741022041

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمنتظر رزاق سلمان مهاوي2829251741022043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمنتظر عالء طاهر هارون2830251741022045

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينمنتظر علي محمد طاهر2831251741022046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينميثم جبار ظاهر زغير2832251741022050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0احيائياعدادية المنار االهلية للبنينياسر عباس عيسى خلف2833251741022051

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيثانوية الرحمن االهلية للبنينعباس حسن عزيز هاشم2834251741026003

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل599.0احيائيثانوية الرحمن االهلية للبنينعلي حيدر عبيد كريم2835251741026004
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0احيائيثانوية الرحمن االهلية للبنينعلي كاظم نصيف جاسم2836251741026005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0احيائيثانوية الرحمن االهلية للبنينمنتظر حمزه فاضل جاسم2837251741026007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحمد سالم عبد الكاظم نايف2838251741030001

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحمد عامر حسين عامر2839251741030002

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة483.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنينامير جاسم صافي عباس2840251741030004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة566.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنينكرار علي جبار عبد هللا2841251741030020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية513.0احيائياعدادية حسين علي محفوظ للبنينمؤيد رحمن عبد موسى2842251741030022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأحمد صباح جابر عبد الحسين2843251741031002

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأحمد عبودي نعمه جواد2844251741031004

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة595.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأحمد فاضل حسن كاظم2845251741031005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية508.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأحمد كاظم حمزه مخيف2846251741031006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأحمد ياسر منثر شمخي2847251741031010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأسامه ناجي مطر سحيب2848251741031011

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل593.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأسالم جابر كاظم جابر2849251741031012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأمير حسن هادي جابر2850251741031014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينآمير حسين علي حسون2851251741031015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأمير علي عبد الحسن كاظم2852251741031016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأمير غزوان غازي محمد2853251741031017

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأمير مسلم صالح مهدي2854251741031019

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأمين صبحي ستار داخل2855251741031021

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة546.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأمين محسن ناجي مجبل2856251741031022

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابراهيم سمير عداي رهيف2857251741031027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابراهيم علي طاهر عبد هللا2858251741031028

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابو الفضل احمد فاضل نجم2859251741031030

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابو الفضل حسين حسن عبد2860251741031031

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد توفيق لقمان جعفر2861251741031034

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد جاسم نوري محمد2862251741031035

كلية القانون/جامعة الكوفة603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد جواد رجب حجيل2863251741031036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حسين احمد رشيد2864251741031039

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حيدر جهاد جواد2865251741031040

كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حيدر شناوي عودة2866251741031041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد زهير عبد الغفار شاكر2867251741031044

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد سالم عبود عباس2868251741031047

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد صالح عبد الساده مطر2869251741031048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.1احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد صباح حسن جاسم2870251741031049
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد عقيل يحيى محمد2871251741031054

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد علي محسن عسكر2872251741031056

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد عماد حمود يوسف2873251741031057

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد فؤاد كاني جاسم2874251741031058

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد فائق ماجد حاتم2875251741031059

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد فاروق جعفر صادق2876251741031060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد فخري عباس يوسف2877251741031061

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد قحطان عبد علي جابر2878251741031062

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد محسن عبد الحسين عبد االمير2879251741031063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد محمد راضي اغا2880251741031064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد محمد عبد عباس2881251741031066

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد محمد مكي عبد الزهرة2882251741031067

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد مسلم هادي محمد علي2883251741031068

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد يونس جاهل كاظم2884251741031070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد يونس عباس قنبر2885251741031071

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناسامه زيد حسين موسى2886251741031072

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناسامه عبد الزهره جاسم محمد2887251741031073

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناسعد عبد الواحد شغلم قيطان2888251741031076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناكرم قاسم رحيم حبتر2889251741031079

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناكرم نوري ذياب عبد العباس2890251741031080

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينالسجاد سعد عبد الرضا سعد2891251741031081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية570.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير اياد مهدي علي2892251741031082

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة559.7احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير باسم واجد ابو اللول2893251741031083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية496.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير جواد كاظم ناصر2894251741031085

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير حيدر حسين كاظم2895251741031086

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير سامي برهان سعد2896251741031087

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير صباح وهاب عواد2897251741031089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية480.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير عباس حمزه سوادي2898251741031090

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية481.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير عبد هللا محمد مطلق2899251741031092

كلية الطب/جامعة ديالى681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير عدنان محمد حسن2900251741031093

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير علي حسين كاظم2901251741031094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير علي طيار اكريم2902251741031095

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينانور طالب عبد الغفار اسماعيل2903251741031097

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينباقر أحمد عبد الساده خشان2904251741031100

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينباقر باسم عبد االمير مجهول2905251741031101
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينباقر ظافر عبد الهادي جعفر2906251741031104

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينباقر نعمان صاحب سلمان2907251741031108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجابر عالء نزار هادي2908251741031113

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر حسن عبد اللطيف جاسم2909251741031114

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر سهل نجم عبد2910251741031115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر عبد الكريم عبد الزهره مهدي2911251741031116

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر علي محسن ناجي2912251741031119

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر محمد علي عبد الكريم محمد علي2913251741031121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجالل علي محمد جالل2914251741031123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجواد ثامر جواد عبد الساده2915251741031124

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسام نزار غالب حمود2916251741031126

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية476.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن أثير رسول مهدي2917251741031127

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة661.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن احمد حميد عبود2918251741031128

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن اسماعيل صادق علي2919251741031129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن حسين وحيد جياد2920251741031130

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن خلدون ناصر جابر2921251741031131

كلية التربية/جامعة القادسية563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن سامي جابر حسن2922251741031133

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن شعبان كريم عبد الحسين2923251741031136

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن عبد العباس طاهر خضر2924251741031139

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن علي شالكه جابر2925251741031142

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن علي شهيد محمد2926251741031143

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن فؤاد علي حسين2927251741031147

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن فيصل عبد الحسين كاظم2928251741031149

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن نشأت كاظم راضي2929251741031152

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسنين جواد كاظم يونس2930251741031155

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية516.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسنين حيدر فرحان فزاع2931251741031156

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسنين سالم نعمه حسن2932251741031157

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين أحسان طه محمد2933251741031166

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين اسعد كاظم محمد2934251741031169

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين ثائر كاظم جواد2935251741031171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين جاسم عبد الزهره جاسم2936251741031173

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين جالل يونس ياسين2937251741031176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين حازم جميل عبد هللا2938251741031178

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين حسن عبد السادة متعب2939251741031179

كلية الطب/جامعة الكوفة701.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين حميد عبد علي حمزه2940251741031181
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين حيدر حسين علي2941251741031183

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين حيدر كريم اكبر2942251741031184

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين سعد هاني محمود2943251741031188

كلية التمريض/جامعة القادسية663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين صادق عبد الحمزة جبر2944251741031191

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين صالح هادي مسلب2945251741031193

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين صباح سعد جبار2946251741031194

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عباس جابر عبد الحسين2947251741031196

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عباس عبد االمير عبد2948251741031197

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عبد االمير كاظم عبد2949251741031198

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عبد الحميد مهدي حسن2950251741031199

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عالء حميد مجيد2951251741031203

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي جاسم محمد2952251741031205

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي حاتم جون2953251741031206

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي صالح جوده2954251741031210

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي عبد الكريم محسن2955251741031212

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي موسى كاظم2956251741031214

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عماد رزاق صاحب2957251741031215

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عماد كاظم عبد نور2958251741031216

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين غسان حاكم حسن2959251741031217

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية510.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين غسان عالء عبد الحسين2960251741031218

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين فاضل علي رباط2961251741031220

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين كريم جبر حسن2962251741031223

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين محمد ناصر حسين2963251741031227

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين موسى أحمد كاظم2964251741031231

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين يوسف تومان اسماعيل2965251741031234

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحمزه حسين علي حسن2966251741031236

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر احسان باقر ابراهيم2967251741031238

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة544.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر باسم جابر حسين2968251741031239

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية537.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر ثائر فيصل عبد الرزاق2969251741031241

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر حبيب خالد عبود2970251741031244

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر حسن راهي بعيوي2971251741031246

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر رشاد رسول عبد الزهره2972251741031250

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر سعد عمران موسى2973251741031251

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية513.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر سعد محمد رضا محمد تقي2974251741031252

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر طعمه نعيم منيكي2975251741031255
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر عامر موسى محمد علي2976251741031256

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر محمد كاظم محمد2977251741031262

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر محمد محسن مجيد2978251741031263

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر مصطفى قادر احمد2979251741031264

كلية الطب/جامعة نينوى677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر معن رشيد عبد الجاسم2980251741031265

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينذو الفقار رعد حمودي مجيد2981251741031266

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينراشد صبيح سلمان عبود2982251741031271

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرحيم عزيز ثعبان بياد2983251741031272

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرسول صاحب عباس حسن2984251741031273

كلية اآلداب/جامعة القادسية518.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرضا حافظ نعمه رشيد2985251741031274

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرضا حسن علي مراد2986251741031275

كلية الصيدلة/جامعة المثنى671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرضا كاظم سعيد عبد2987251741031277

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرضوان جاسم مهدي علي2988251741031279

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرفعت سعد رفعت حسين2989251741031281

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزكريا موسى يحيى رديف2990251741031282

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد رحيم مهدي هادي2991251741031289

كلية طب األسنان/جامعة بابل677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد زهير جبار جاسم2992251741031290

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد سمير يحيى احمد2993251741031291

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد شهيد غازي مجيد2994251741031292

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد عباس ركن جبر2995251741031295

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد عدنان عبد حسين2996251741031296

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة545.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد علي شاكر يوسف2997251741031297

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد قاهر حسين علي2998251741031299

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد كاظم مهدي حميد2999251741031300

كلية الطب/جامعة كربالء682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد كريم عبد هللا عبيد3000251741031301

كلية التربية/جامعة القادسية571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد محسن مهدي حمزه3001251741031302

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد ناصر حسين علي3002251741031306

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد وعد ظاهر عباس3003251741031307

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزين العابدين علي كاظم عبد3004251741031309

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسامي طالب جابر عفريت3005251741031310

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت465.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد راضي حسين مطر3006251741031313

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد عباس يونس خليل3007251741031314

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد عبد الحسن عبد اليمه حسن3008251741031315

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة547.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد عصام عبد الحسن كاظم3009251741031316

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد علي عبد الكاظم اختيار3010251741031318
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد فرحان رزاق ساهي3011251741031322

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد مثنى عبد الكاظم عبد3012251741031323

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد محمد نعمه حسان3013251741031324

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسرمد نجم عبد كاظم3014251741031326

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسيف عباس كريم عباس3015251741031331

كلية التربية/جامعة واسط547.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينشامل موازي عبد الكاظم جبار3016251741031337

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينشبر صائب نجيب جابر3017251741031338

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصادق حيدر احمد جاسم3018251741031339

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصادق عالء رزاق عبد3019251741031341

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية482.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصادق قاسم حسن عبد3020251741031343

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصادق قاسم عبد االمير مجهول3021251741031344

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصالح شريف جابر بجاي3022251741031345

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصفاء الدين عالء مهدي حسين3023251741031347

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينضياء الدين جعفر ضياء جابر3024251741031349

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينضياء الدين محمد علي عدنان الفي3025251741031350

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينطاهر احمد ابراهيم مهدي3026251741031351

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعادل احمد مصطفى عبد الرضا3027251741031352

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس امير مسلم عبد3028251741031356

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس باسم حمودي جاسم3029251741031357

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس جبار جاسم علوان3030251741031358

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس حسين باقر علي3031251741031359

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية591.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس حميد حجي حربي3032251741031360

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس سعد محسن معين3033251741031362

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.1احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس فاضل حميد مجيد3034251741031365

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء616.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس فاضل صباح محمد3035251741031366

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس فاضل عبد الزهره مراد3036251741031368

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس فاضل مهدي محمد3037251741031369

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد الحميد صادق حميد حسين3038251741031374

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا حيدر فاضل متعب3039251741031377

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا سالم كامل عبد هللا3040251741031379

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا سمير حسن جعفر3041251741031380

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا علي كاظم احمد3042251741031385

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية503.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا علي مردان موسى3043251741031386

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا قصي عبد هللا حمد3044251741031387

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد الهادي احسان هادي حسين3045251741031391
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كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعز الدين ياسين نور كريم3046251741031393

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعقيل عبد العالي جاسم حسون3047251741031394

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعالء هادي رميح حليو3048251741031399

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي احسان يحيى عبيد3049251741031402

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية470.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي احمد عبد سلمان3050251741031403

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي اصغر حسن يونس بلو3051251741031406

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي امين جهاد درويش3052251741031408

كلية التربية/جامعة القادسية551.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي امين عليوي سعيد3053251741031409

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي انور جبار فنجان3054251741031410

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي بهاء فليح حسن3055251741031411

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي جالل سرحان عباس3056251741031416

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط484.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي جمال عبد زيد برهان3057251741031417

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي جواد شاكر علي اصغر3058251741031418

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حازم شهيد ناصر3059251741031421

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حبيب عبد علي عبود3060251741031423

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حسن داخل محمد3061251741031425

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حسين جاهل خضير3062251741031428

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حسين شاكر حسين3063251741031430

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حسين علي حسين3064251741031433

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حسين مجيد سعيد3065251741031437

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حميد عبد االمير علي3066251741031441

كلية التربية/جامعة القادسية564.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حيدر رضا محمد حسين3067251741031443

كلية اآلداب/جامعة الكوفة544.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي حيدر كاظم جبار3068251741031444

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي رضا ضهد صلبوخ حسين3069251741031447

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة577.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي رياض مهدي نصيف3070251741031450

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي سالم عبد محمد3071251741031451

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي سامي حميد ناصر3072251741031452

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي سعد مكي خضير3073251741031454

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي شنشون جواد كاظم3074251741031457

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي صادق امين مهدي3075251741031458

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي صباح سيف هللا مرتضى3076251741031459

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عايد متعب جابر3077251741031464

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عباس جاسم حسين3078251741031465

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عباس حساني شباط3079251741031467

كلية اآلداب/جامعة بابل519.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عبد الجواد كاظم كريم3080251741031470
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عبد الحسن عالوي مجيد3081251741031471

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عبد الكريم اكبر محمد3082251741031473

كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عبد الكريم عبد االمير حسون3083251741031474

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي عقيل هاشم امين3084251741031477

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي فرات جبار سعد3085251741031482

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي قائد حسن نعمه3086251741031484

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي قاسم ابراهيم اغا3087251741031485

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي قحطان علي زبر3088251741031488

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي قيصر حمزه طراد3089251741031489

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد جواد كاظم3090251741031496

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد حسين عبيد3091251741031497

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد صالح كردي3092251741031498

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد عبود سليم3093251741031499

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء482.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد هادي جابر3094251741031500

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي مرتضى كاظم صالح3095251741031502

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي موسى عبد االمير عبد هللا3096251741031504

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي ميثم علي يحيى3097251741031505

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي نبيل صافي ناصر3098251741031507

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت596.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي هيثم جاسم محسن3099251741031510

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة539.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي يسار محمد حسن حمود3100251741031512

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينغيث باسم شمال نهير3101251741031514

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينغيث ضرغام جبار فليح3102251741031515

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينغيث لواء صالح عبد الكريم3103251741031517

كلية اآلداب/جامعة القادسية502.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينغيث ماجد عز الدين جواد3104251741031518

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية547.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينفارس مهدي صاحب سعيد3105251741031521

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينفتيان فالح حسن سرحان3106251741031523

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت531.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينفراس توفيق جبل حسن3107251741031524

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينفهد سدخان سلمان علوان3108251741031526

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينفهد فرحان كاظم مزهر3109251741031527

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينقاسم جمعه حسيب بكتش3110251741031529

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينقاسم علي كاطع جاسب3111251741031530

كلية الطب/جامعة الفلوجة680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينقاسم نجم جابر منين3112251741031532

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكاظم حسن سلطان كاظم3113251741031534

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكرار حيدر حسين خضير3114251741031539

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكرار حيدر محمد بجاي3115251741031543
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكرار عبد الزهرة عباس جودي3116251741031546

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكرار وفي عبد الجليل جودي3117251741031548

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينليث ازهر حسين عيسى3118251741031549

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينليث محمد عبود سعد3119251741031551

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينليث مكي حسين موسى3120251741031553

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية539.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل جاسم محمد خالوي3121251741031554

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل حسين امين كاظم3122251741031555

كلية الطب/جامعة الكوفة690.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل راشد عويد كاظم3123251741031558

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل683.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل علي عباس حسين3124251741031560

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل فؤاد نوماس عطيه3125251741031563

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل كريم منصور عبود3126251741031564

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمؤمل محمد حسين جواد3127251741031565

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينماهر حسين علوان كزار3128251741031568

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينماهر عبد الكريم صاحب محمد حسين3129251741031569

كلية اآلداب/جامعة ذي قار511.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمجتبى ثابت جعفر كاظم3130251741031571

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمجتبى رعد راضي عباس3131251741031573

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمجتبى علي سالم ناجي3132251741031574

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية628.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمجتبى هيثم جواد شاكر3133251741031576

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة536.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد احسان غازي عبد3134251741031578

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد احمد عبد الحسين عبد العباس3135251741031579

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باسم فاضل حسين3136251741031584

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر احمد سعد حمادي3137251741031585

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر رعد باقر جعفر3138251741031587

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر رياض عباس اسماعيل3139251741031588

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر عبد الساده عبد علي3140251741031591

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر فالح محمد عبيد3141251741031592

كلية العلوم/جامعة الكوفة650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر نزار عدنان علي3142251741031594

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد جاسم اهميم فنان3143251741031597

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد جاسم محمد عبد3144251741031598

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد جفات محمد خضور3145251741031601

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسين حلو عبد هللا3146251741031605

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسن مهدي عبد هللا3147251741031608

كلية التربية/جامعة القادسية575.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسن هادي جوهر3148251741031609

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسين حسن اسماعيل خليل3149251741031611

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية505.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسين عبد الحسن منجي3150251741031614
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسين عبد زيد عبيد3151251741031615

كلية علوم البحار/جامعة البصرة508.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسين علوان جاسم3152251741031616

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حليم جفات نغماش3153251741031617

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.7احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حمودي كريم محمد3154251741031618

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حيدر جابر غني3155251741031620

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حيدر جواد احمد3156251741031621

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة612.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حيدر غالب عبد نور3157251741031623

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة523.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حيدر محسن عباس3158251741031626

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حيدر محمد عبود3159251741031627

كلية الطب/جامعة االنبار679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حيدر مهدي عبيد3160251741031628

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد خالد عبد الحسين عبد الزهره3161251741031630

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد داخل جبار حميد3162251741031632

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد رائد ياس خضير3163251741031633

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة539.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد رسول كاظم هادي3164251741031634

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد رضا عون علي سلمان3165251741031635

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد رياض صادق زغير3166251741031636

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد سعيد يوسف سعيد غني3167251741031639

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد سلمان عبد الحسن عبيده3168251741031641

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد سليم خلف علوان3169251741031642

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد سليم محمد طه عبد هللا3170251741031643

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق جعفر نوري طوسي3171251741031647

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق حسين جعفر حسين3172251741031648

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق حسين محمد علي عبد االمير3173251741031649

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق حيدر كريم محسن3174251741031650

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء592.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق علي عويز عبد العباس3175251741031652

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق كامل هادي غازي3176251741031653

كلية الفقه/جامعة الكوفة525.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق محمد جعفر مهدي3177251741031654

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد ضياء جميل خلف3178251741031658

كلية االثار/جامعة سامراء458.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد طالب محسن يوسف3179251741031659

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل483.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد طالب محمد عبد االمير3180251741031660

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عادل محمد علي3181251741031661

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عباس عبد علي حسن3182251741031662

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة478.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عباس علي كاظم3183251741031663

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عبد الرزاق هالل جهل3184251741031665

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة556.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عبد الرسول ناصر عبود3185251741031666
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كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عذاب كاظم راهي3186251741031670

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد علي عبد العالي قاسم سعدون3187251741031679

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة598.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عماد صالح شكري3188251741031680

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عماد ضمد محي3189251741031681

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عماد عبيد شهيب3190251741031682

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد غالب رشيد عباس3191251741031684

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد فاهم ياسين علوان3192251741031688

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد فراس مهدي محمد3193251741031689

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد مرتضى حسن منديل عبد3194251741031694

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد منير محمود رشيد3195251741031695

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد مهدي خلف علي خلف3196251741031696

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد ميثم ماجد حميد3197251741031697

كلية التمريض/جامعة ميسان654.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد ميثم محمد احمد3198251741031698

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد نبيل جساب جميل3199251741031701

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد نبيل عبد الجبار شاكر3200251741031702

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد هادي مردان موسى3201251741031706

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد وسام رياض حسين3202251741031709

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية505.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمود راضي سهر محيسن3203251741031710

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى احمد عبد االخوه عبد الحسن3204251741031712

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية577.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى احمد كاظم جواد3205251741031713

كلية التربية/جامعة ميسان538.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى خليل أبراهيم مومن3206251741031718

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى رضا خضير عبيد3207251741031720

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى رياض حسن عبيد3208251741031721

كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى سجاد عبد الكاظم عبد هللا3209251741031722

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى سعيد بجاي ناهي3210251741031723

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى سلطان حسن حسين3211251741031724

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى شهيد مسلم رحوم3212251741031726

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.5احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى عبد االمير نجرس سالم3213251741031729

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى علي رزاق عبد3214251741031733

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى فيصل حاكم متعب3215251741031734

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى ماجد حمودي ياسين3216251741031735

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى محسن عبد الزهره كاظم3217251741031736

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى محمد علي عبد المحسن عبود3218251741031737

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى نعمان نور عبد الحسن3219251741031739

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى نهاد جالل فليح3220251741031740
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم تمكين ابراهيم طراد3221251741031742

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم خفيف خشان فرج3222251741031744

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم راجح شاكر شنشول3223251741031745

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم علي عبد الزهره عبد الواحد3224251741031756

كلية الطب/جامعة كربالء682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم عوده عبد الحسين جبر3225251741031757

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم موحان شريف مشجل3226251741031759

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة547.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم ناصر هيات كاظم3227251741031760

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمسلم هاشم مناف محسن3228251741031761

كلية التربية/جامعة واسط540.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى أحمد محمد علي حرجان3229251741031762

كلية الطب/جامعة تكريت680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى حسين حمد هللا ناجي3230251741031765

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى حسين علي محمد3231251741031766

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى رزاق جليل عبد3232251741031769

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.2احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى رزاق عبد عون فيحان3233251741031770

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى سالم جوده كاظم3234251741031771

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى سعيد عبد عمران3235251741031773

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى سالم عبد مكصر3236251741031774

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عارف محمود عبد الشهيد3237251741031779

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عامر عباس ساجت3238251741031780

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية520.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عامر عزيز حسن3239251741031781

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عبد االمير يحيى احمد3240251741031784

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عبد الحسن صبار مشكور3241251741031785

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عبد الحسين عبد الزهره شنكول3242251741031786

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عقيل محمد علي محمد3243251741031788

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عالء عبد الحسين سعدون3244251741031789

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.1احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى علي حسين كريم3245251741031791

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عماد ستار محمد3246251741031792

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى كاظم مدلول علوان3247251741031793

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى مالك كاظم محمد حسن3248251741031795

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى محمد حمزه جهادي3249251741031797

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى محمد فاضل نوري3250251741031799

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل632.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى محمد وادي عبيد3251251741031801

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة567.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى مكي كاظم هادي3252251741031803

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية526.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى مهدي كاظم مهدي3253251741031804

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية526.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى نصر محمود سلمان3254251741031806

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى واصف زاهر منديل3255251741031807
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى وسام رحيم حسين3256251741031808

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى وصفي طاهر جبار3257251741031809

كلية طب األسنان/جامعة الموصل672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمضر عباس فاضل محمد3258251741031811

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمقداد حيدر محمد عبد3259251741031814

كلية علوم البحار/جامعة البصرة506.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر اسعد مجيد جراد3260251741031817

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر باسم عبد الواحد ياسر3261251741031819

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر حيدر راضي مهدي3262251741031820

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة481.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر رزاق رحمان كاظم3263251741031822

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر رضا عبد العالي عبد هللا3264251741031824

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر صفاء ماجد عبادي3265251741031826

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر عباس حمد كريم3266251741031827

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر عدنان صادق جعفر3267251741031829

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر فاضل محسن عبد الحسن3268251741031831

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر محمد حسن حسين3269251741031833

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر نهاد غانم عبيد3270251741031837

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر نوري محمد عمران3271251741031838

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنذر مناف حبيب محمد3272251741031839

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي صالح طالب سليم3273251741031841

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي صالح عبد الساده مطر3274251741031842

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل683.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي صالح عبد المهدي جاسم3275251741031844

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي عامر احمد محمد جواد3276251741031846

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهند ليث مسلم مغيض3277251741031848

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينموسى زهير حسين علي3278251741031850

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينموسى عامر موسى سلمان3279251741031851

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينميثم ابراهيم هويدي حسن3280251741031852

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينميثم علي حسين خضير3281251741031854

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينميثم كاظم سلمان علوان3282251741031855

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينناطق خالد سلطان مهاوش3283251741031858

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيننبيل كريم حسين محمد3284251741031859

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية510.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيننعمه حسين كريم نعمه3285251741031860

كلية الطب/جامعة ميسان682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيننعمه عباس حسين حمزه3286251741031861

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنيننور سمير غني حسن3287251741031864

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينهادي مسلم عادل عباس3288251741031865

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينهاشم حسنين ابراهيم اسماعيل3289251741031867

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينهاشم عدنان محي فاضل3290251741031869
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كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينهمام علي حسين كاظم3291251741031873

كلية التربية/جامعة القادسية569.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينواثق زاهر حلبوص حالوب3292251741031874

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينياسين فاضل كاظم صكر3293251741031877

كلية اآلداب/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيحيى محمد علي يحيى محمد الحلو3294251741031878

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيحيى نصير فاضل عبد الرضا3295251741031879

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيعقوب يوسف علي اسماعيل3296251741031880

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيوسف انور مجيد رسولي3297251741031881

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيوسف حسن كاظم عباس3298251741031882

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيوسف مهدي كاظم جواد3299251741031886

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيوسف هالل هاشم جبار3300251741031887

كلية الصيدلة/جامعة البصرة671.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحمد عدنان عبد الزهره كاظم3301251741034005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة681.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالمرتضى احمد نعمه هادي3302251741034007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينامير حسين عبد الشهيد محمد رضا3303251741034008

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينامير زهير رزاق جواد3304251741034009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينباقر منير احمد علي3305251741034010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينجعفر عمر علي كاظم3306251741034011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينجالل حسين جواد محمد3307251741034012

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحبيب محمد ابراهيم علي3308251741034013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسنين زيد رسول عبد موسى3309251741034016

كلية اآلداب/جامعة بابل507.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسنين لؤي مهدي عبد الصاحب3310251741034017

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كربالء461.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين جبار شنين عباس3311251741034019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين طاهر عبد الحسين طاهر3312251741034022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين عبد الباسط محمد عبد الحسن3313251741034023

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين عالوي حسين عطش3314251741034024

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين علي عبد الواحد عبد الحسن3315251741034026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين هيثم باسم محمد3316251741034030

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحيدر عالء محمد حسن عبد الزهره3317251741034032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينرضا فاضل محسن محمد صادق3318251741034035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينرضوان حسن عبد الهادي محسن3319251741034036

كلية طب األسنان/جامعة الموصل672.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينسيف الدين سلمان عكاب سرحان3320251741034037

كلية العلوم/جامعة واسط563.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعباس فاضل عبد الرزاق نوري3321251741034040

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة476.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعباس منعم شهيد حسين3322251741034041

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعبد الصاحب عبد علي محسن صاحب3323251741034043

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعبد العزيز محمد موسى عبد االمير عبد علي3324251741034044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعبد هللا حسن نعمه سعد3325251741034045
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كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعبد هللا حمودي جبار حمد3326251741034046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعبد هللا صالح مهدي جعفر3327251741034048

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي حسين عبد الشهيد محمد رضا3328251741034053

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي ضياء جودي ياسين3329251741034055

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء664.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي عادل صاحب وداعه3330251741034056

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي عبد االمير عبد الرزاق امان3331251741034057

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة481.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينفاضل محمد هادي راضي3332251741034058

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة522.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينكرار ابراهيم شناوي حمادي3333251741034059

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد اسامة عطا مهدي3334251741034064

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد باقر حسين عزيز كاطع3335251741034065

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد جابر عيدان حسين3336251741034068

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد جاسم عبد المحمد محسن3337251741034069

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة553.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد حازم عبد الرضا حسن3338251741034070

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد حسن هاشم محمد محمد باقر3339251741034073

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد حيدر علي عبد الرضا3340251741034076

كلية القانون/جامعة الكوفة577.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد عبد الهادي عبد االمير حمود3341251741034079

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد علي عبد االمير جعفر3342251741034081

كلية القانون/جامعة الكوفة578.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد قاسم مالك كاظم3343251741034083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة561.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد كاظم نور عباس3344251741034085

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد كامل رزاق راضي3345251741034086

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد مجيد حميد حسين3346251741034087

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمصطفى رياض محسن عبد3347251741034091

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمصطفى عالء مهدي كريم3348251741034093

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة524.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمصطفى محمد عبد الحسين حسين3349251741034094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمصطفى وسام محمد جواد3350251741034095

كلية القانون/جامعة الكوفة600.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمنتظر رزاق مربي مخيون3351251741034096

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمنيب حسن صاحب فليح3352251741034099

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينوالء الدين ضياء مهدي سعيد3353251741034102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.4احيائيثانوية المتميزيناحمد عاصم رحيم غراب3354251741035001

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة699.8احيائيثانوية المتميزيناحمد عباس ناجي جاسم3355251741035002

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية المتميزيناشرف سعد فاضل عباس3356251741035004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.7احيائيثانوية المتميزينامير محسن جاسم كاظم3357251741035006

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة523.1احيائيثانوية المتميزينجعفر رياض جعفر علي3358251741035007

كلية الطب/جامعة القادسية683.3احيائيثانوية المتميزينحسن حاتم حمزه عطا هللا3359251741035009

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.1احيائيثانوية المتميزينحسنين عقيل عبد العالي مهدي3360251741035011
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.1احيائيثانوية المتميزينحسين فارس شنان بحر3361251741035013

كلية الطب/جامعة الكوفة709.2احيائيثانوية المتميزينحسين مظفر خليل ابراهيم3362251741035014

كلية الطب/جامعة الكوفة707.9احيائيثانوية المتميزينحسين نجاح محسن هادي3363251741035015

كلية الطب/جامعة نينوى677.6احيائيثانوية المتميزينحسين هادي كريم سلمان3364251741035016

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.6احيائيثانوية المتميزينحيدر ضياء نوري عبد الحسين3365251741035017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.1احيائيثانوية المتميزينزيد حسن عبد الحسين شكر هللا3366251741035020

كلية الطب/جامعة الكوفة700.1احيائيثانوية المتميزينسعد عبد العزيز يوسف محسن3367251741035022

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0احيائيثانوية المتميزينعباس عصام عبد الرحيم حسين3368251741035023

كلية الطب/جامعة الكوفة700.8احيائيثانوية المتميزينعلي حسن قاسم جعفر3369251741035026

كلية الطب/جامعة الكوفة698.4احيائيثانوية المتميزينعلي حسين عبد علي محمد3370251741035027

كلية الطب/جامعة الكوفة713.0احيائيثانوية المتميزينعلي سامر رشاد عبد الحميد3371251741035028

كلية الطب/جامعة الكوفة705.4احيائيثانوية المتميزينعلي شاكر كاظم هيال3372251741035029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.3احيائيثانوية المتميزينعلي عبد الجواد عبد الزهره كيطان3373251741035030

كلية الطب/جامعة الكوفة706.7احيائيثانوية المتميزينمحمد حسن ياسين طعمه3374251741035032

كلية الطب/جامعة الكوفة699.5احيائيثانوية المتميزينمحمد حسين علي حسين3375251741035033

كلية الطب/جامعة الكوفة705.6احيائيثانوية المتميزينمحمد صادق عادل لفته زغير3376251741035034

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل591.2احيائيثانوية المتميزينمحمد عدنان جبار عبد زيد3377251741035035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل666.0احيائيثانوية المتميزينمحمد علي سالم حسين3378251741035036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل659.2احيائيثانوية المتميزينمحمد معمر محمد عمران3379251741035038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية المتميزينمرتضى محمد رشاد محمد رضا محمد3380251741035041

كلية الطب/جامعة الكوفة703.3احيائيثانوية المتميزينمصطفى حسن كريم جاسم3381251741035042

كلية الطب/جامعة الكوفة707.9احيائيثانوية المتميزينمصطفى قاسم هادي مهدي3382251741035044

كلية الطب/جامعة الكوفة701.1احيائيثانوية المتميزينمنتظر صباح محمد حسن مهدي3383251741035045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.5احيائيثانوية المتميزينمهدي الهدى حيدر محمد حسن ضياء3384251741035046

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.5احيائيثانوية المتميزينناصر حيدر ناصر ظاهر3385251741035047

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.8احيائيثانوية المتميزينيحيى سلطان محمد سلطان علي3386251741035048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيثانوية االنتصار للبنينحسن سعود عبد االمير عبيد3387251741036002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائيثانوية االنتصار للبنينحسين مقداد محمد حسين3388251741036004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568.0احيائيثانوية االنتصار للبنينرياض سامي محسن عبد3389251741036006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائيثانوية االنتصار للبنينضرغام عبد الرحيم لفته عبيد3390251741036007

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائيثانوية االنتصار للبنينعلي زهير نعمه سلوم3391251741036009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيثانوية االنتصار للبنينعلي ناصح شهيد شاكر3392251741036010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيثانوية االنتصار للبنينغسان واثق حمزه عباس3393251741036011

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائيثانوية االنتصار للبنينكرار نوماس حسين محمد3394251741036013

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0احيائيثانوية االنتصار للبنينمحمد الباقر عامر مهدي ضمد3395251741036014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائيثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينحسين علي حمد حمادي3396251741038006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعادل كريم يوسف ياسين3397251741038013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0احيائيثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينحسين جليل مسلم حبيب3398251741040003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينعلي حيدر مهدي علي3399251741040006

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحمد نصير حسين عبد3400251741041002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينسجاد محمد قاسم علي محمد3401251741041006

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلي عماد شاكر محمود3402251741041012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية499.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلي محمد عبد الحسن مساعد3403251741041013

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلي هيثم صاحب مهدي3404251741041014

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينكرار محمد قاسم علي محمد3405251741041015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0احيائيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينمحمد عبد هللا كاظم غثيث3406251741041018

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحمد علي سبع حمود3407251741042001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينانور محمد جاسم حمادي3408251741042002

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينباقر ماضي جواد كاظم3409251741042003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينحسن كريم حسن كريم3410251741042004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينحسين واثق محمد خضير3411251741042005

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينسجاد حيدر سعدي مكي3412251741042007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينعلي كامل شيحان لكن3413251741042008

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة681.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمؤمل ناظم محمد مرزوك3414251741042010

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمحمد احمد محمد علي صاحب3415251741042011

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمحمد جاسم محمد هاشم3416251741042013

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمحمد حسن محمد مهدي صادق باقر3417251741042014

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمحمد عقيل عبد المجيد عباس3418251741042015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمحمد مؤيد حمزة عبيس3419251741042016

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمحمد مهدي بربري كشموش3420251741042017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمرتضى قاسم مكي زبالة3421251741042018

كلية اللغات/جامعة الكوفة618.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمصطفى حسن عبد علي مخيط3422251741042019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمصطفى عبد علي سلمان جاسم3423251741042021

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمصطفى ماجد محمد خلف3424251741042022

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمصطفى هاني ناصر عباس3425251741042023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينمنتظر عادل رشيد عبد الزهرة3426251741042024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينأيمن هاشم جميل مدلول3427251741044002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد جاسم نصيف جاسم3428251741044004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد سجاد فخري عبود3429251741044009

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة481.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد مؤيد عدنان عبد3430251741044016
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد هاشم حبيب جبار3431251741044019

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناشرف علي حسين عبد3432251741044022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينامير جواد عبد الكاظم عبد الزهره3433251741044023

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينجعفر ادريس نور عمران3434251741044032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينجعفر حمزه هادي ابراهيم3435251741044033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسن اياد كاظم موسى3436251741044038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسن حمزه زغير احمد3437251741044039

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسن حيدر عبد حسن3438251741044040

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط497.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسن رشيد سعيد جبار3439251741044041

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسن علي حسن فليح3440251741044044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسنين طاهر مسلم سلطان3441251741044047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسنين كامل شاكر سلمان3442251741044050

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين حبيب علي عبد الحسين3443251741044051

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين حسن عبد الهادي عبد الرزاق3444251741044052

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين حيدر عباس كاظم3445251741044055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية468.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين حيدر مجيد جبار3446251741044056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين علي كاظم جبر3447251741044063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحيدر رياض شكري صالح3448251741044068

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحيدر علي حسين علي3449251741044070

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية591.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحيدر عماد كريم كاظم3450251741044071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينرسول محمد عبود حسين3451251741044077

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة528.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينزيد سعد منعم امين3452251741044081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينزيد كامل شاكر سلمان3453251741044082

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينزين العابدين منير صادق حسن3454251741044085

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسجاد علي مظلوم كاظم3455251741044089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسجاد فيصل نايف حسون3456251741044090

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسيف عزيز شوين جاسم3457251741044093

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسيف علي مكي عبد الزهره3458251741044094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينصادق راضي عباس سعيد3459251741044096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية543.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينضرغام عبد هللا رزاق حسان3460251741044098

كلية الطب/جامعة كربالء682.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينطاهر صالح محمود جاسم3461251741044101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة590.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعباس حسن يحيى عبد الزهره3462251741044103

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعباس فاهم موسى جاسم3463251741044105

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى511.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعباس مصطفى عباس موسى3464251741044106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعبد هللا محمد بشان عبيد3465251741044109
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي اياد جعفر عبد3466251741044113

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي حسين ناجي عبد هللا3467251741044123

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي سالم جبار عبود3468251741044129

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي سليم مهول لفته3469251741044130

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي صبار عبيد كاظم3470251741044133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي صالح محمد جاسم3471251741044134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي فريق درويش طعمه3472251741044140

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة613.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي قحطان عزيز صفر3473251741044141

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية489.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي محسن تالي عيسى3474251741044143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي مقبل يحيى عبد الحسين3475251741044146

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي نجم ميري علوان3476251741044147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينفضل مساعد جاسم عباس3477251741044151

كلية التربية/جامعة القادسية569.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينكرار احمد هليل عمران3478251741044154

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينكرار حيدر عباس عبد الزهره3479251741044157

كلية اآلداب/جامعة القادسية503.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينكرار حيدر كاظم شاكر3480251741044158

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينكرار محمد زغير احمد3481251741044160

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينكريم محمد حسين خلصان3482251741044161

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينليث صباح حاتم مرزه3483251741044162

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينليث ناظم كتاب كريمط3484251741044165

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد االمين يحيى محمد أمين عبد الحسين3485251741044167

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد حيدر نعمه جبر3486251741044173

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد رؤوف احمد محمد جواد3487251741044174

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد رضا حيدر يوسف كاظم3488251741044176

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد سامي حميد جابر3489251741044178

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية478.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد سعيد خضير سعيد3490251741044179

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد سالم عبد الرحيم محمد سعيد3491251741044181

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة483.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد شنان عتيوي عبود3492251741044182

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد شوقي دخيل عبد السادة3493251741044183

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد صاحب شاكر منسي3494251741044184

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد عبد الجبار محسن طاهر3495251741044190

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد عبد الرضا عباس قاسم3496251741044191

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد عدنان عبد حزيم3497251741044194

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية507.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد عدي حمزه كاظم3498251741044195

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد علي عزوز فقير3499251741044198

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد علي هادي كاظم3500251741044200
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قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد مهدي عبد الحسين موسى3501251741044207

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمود شاكر كريم نهار3502251741044210

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمود شكر يعقوب يوسف3503251741044211

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمرتضى احمد مجيد عبد الرحيم3504251741044212

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمرتضى باسم حميد مهدي3505251741044214

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمرتضى سعيد شناوه ثعيلب3506251741044218

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمرتضى مهدي وهاب مهدي3507251741044220

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمسلم حازم شاكر محمد3508251741044221

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمسلم رياض حسن مهدي3509251741044222

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان483.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى جواد كاظم جواد3510251741044224

كلية القانون/جامعة الكوفة567.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى رضا خضير عبيد3511251741044230

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى عالء سعيد ابراهيم3512251741044233

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى فليح حسن هادي3513251741044234

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمنتظر عزيز شاكر فاهم3514251741044239

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمنير سعيد مالك لهمود3515251741044242

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمهدي صباح مهدي هادي3516251741044243

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيننجاح زهير نجاح ناجي3517251741044246

كلية التربية/جامعة واسط528.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيننجم عبد هللا نجوم عبد الرضا3518251741044247

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينياسر عمار علي حسين3519251741044248

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينياسر مسلم جاسم جبار3520251741044249

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينياسر وليد سامي نسوم3521251741044251

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينيونس محسن جواد كاظم3522251741044253

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينامير شاكر عبد الرضا محمد3523251741045003

كلية الطب/جامعة كربالء682.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينجبار رحيم عبد جبار3524251741045004

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينحامد ستار كريم عاشور3525251741045005

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينحسام صالح مهدي عبد العباس3526251741045006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينرضا حيدر محسن عبد الحسين3527251741045009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينزيد عبد محمد حمودي عبد الحسين3528251741045010

كلية الطب/جامعة المثنى681.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعباس حيدر نجم عبد3529251741045011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعباس فرج حبيب سوادي3530251741045013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعبد هللا كريم سمير خشان3531251741045015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعالء سامي حليم مسلم3532251741045017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة562.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعلي الضرغام عدي عدنان عزوز3533251741045018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعلي شريف رحيم تيمول3534251741045020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعلي عبد الحسين رحيم حسون3535251741045021
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قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينعمار جهاد علي ناصر3536251741045023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينمحمد حسن علوان حسن باجي3537251741045026

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينمحمد صالح مهدي عاجل3538251741045027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينمرتضى احمد عبد المنعم حبيب3539251741045028

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0احيائيثانوية الذكوات االهلية للبنينمصطفى احمد مهدي كاظم3540251741045029

كلية التربية/جامعة سامراء489.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينباقر طعمه جعيز يونس3541251741046005

كلية التمريض/جامعة بابل664.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينجعفر عزيز خماط خنجر3542251741046007

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينحسن جفات فرعون راضي3543251741046009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينحسن كطران عويش عبيد3544251741046011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينحسين عبد الكريم عبد الواحد مبروك3545251741046012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينحسين فضلي حتاتي مشلوخ3546251741046013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينحسين محذوف محمد مسلم3547251741046014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية532.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينسجاد شمران ناهض رديف3548251741046022

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر465.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينسجاد فيصل سعيد حسين3549251741046024

كلية العلوم/جامعة بابل549.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينسالم سلمان عزيز ثامر3550251741046026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينعباس عايز عبد جاسم3551251741046028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينعباس قاسم حصين فرج3552251741046029

كلية التربية/جامعة واسط570.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينعبد هللا صباح محمد مسلم3553251741046030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينعمار قاسم محمد علي سعيد3554251741046033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينفاضل كريم نعيم نغيمش3555251741046036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينفيصل زايد سرحان محل3556251741046038

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينكريم كامل ثاني شوكان3557251741046040

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينمحمد جبار صالح جبار3558251741046041

كلية التربية/جامعة سامراء531.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينمحمد رسول دخيل محمد3559251741046042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينمحمد عجيل حميد عليوي3560251741046045

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة529.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينمحمد فالح جبر كنيو3561251741046046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينمرتضى منخي منصور جادر3562251741046048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0احيائيثانوية بين الحرمين للبنينياس خضير مسير نمر3563251741046050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0احيائياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعقيل عباس غاوي عبود3564251741047008

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينأمير ضرغام شهيد عطيه3565251741049002

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينامير قاسم عبد الحسين كاظم3566251741049003

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينحسن عبد الكاظم عباس كعيد3567251741049006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينحسن عدي حديد محي3568251741049007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل585.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينحسن هادي موسى نعيمه3569251741049008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينزيد عمار عارف طه3570251741049011
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينعلي رزاق حبانه برهان3571251741049017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينعلي طالب ميلح بجاي3572251741049018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينمحمد جاسم كاظم عطيه3573251741049022

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينمحمد حمزة عباس كعيد3574251741049024

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينمحمد راجي رحمن عبد3575251741049025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية493.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينمحمد مسير هاشم محمد3576251741049029

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر437.0احيائيثانوية  االندلس االهلية للبنينمصطفى قاسم علي حسين3577251741049032

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0احيائياعدادية التحرير للبنينامير قيصر حمزة طراد3578251741050004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية506.0احيائياعدادية التحرير للبنينجعفر محمد حسين علي3579251741050005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0احيائياعدادية التحرير للبنينحسن حسين حسن محمد3580251741050008

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0احيائياعدادية التحرير للبنينحسنين قاسم حسين حمد3581251741050009

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائياعدادية التحرير للبنينسيف جاسم عبيد شمران3582251741050014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائياعدادية التحرير للبنينفالح حسن جاسم محمد3583251741050018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائياعدادية التحرير للبنينياسين خضير اسود مدلول3584251741050030

كلية الطب/جامعة االنبار679.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينحسين صفاء حسين مهدي3585251741051007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينحسينان صباح حسن صيهود3586251741051009

كلية التربية/جامعة القادسية569.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينصادق عبد الحسن كريم خضر3587251741051011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعباس يحيى حسين علي3588251741051014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعبد الواحد محسن عبد االمير حسين3589251741051015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعلي حسن بخيت حميدي3590251741051023

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعلي حسين عوده كاظم3591251741051026

كلية التربية/جامعة سامراء496.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعلي حيدر جبار عباس3592251741051027

كلية التربية/جامعة القادسية569.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعلي هاشم عبيد جاسم3593251741051033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينعمار محمود حاكم عليوي3594251741051034

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينقاسم هادي نجم عباس3595251741051036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينكاظم حاكم عظيم عبيس3596251741051037

كلية التربية/جامعة القادسية553.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينكرار حيدر محمد هاني3597251741051038

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينكرار عباس ناجد حمزة3598251741051041

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد حسن علي ضياع بدر3599251741051050

كلية التربية/جامعة القادسية586.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد صالح مهدي شنون3600251741051059

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد طالب عبد مريح3601251741051060

كلية التربية/جامعة القادسية553.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد عكوفي ملبس حاذور3602251741051064

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد علي ميثم جابر محمد3603251741051065

كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمخلد محسن عبيد جهلول3604251741051071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمرتضى عبد الحسن عبد زيد حمد3605251741051074
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمرتضى عبد الحسن هاني علي3606251741051075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمسلم عبد علي حمود كنبر3607251741051078

كلية التربية/جامعة القادسية564.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمسلم فاضل عبد العباس عبد3608251741051080

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة كربالء460.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمصطفى جعفر حيدر هادي3609251741051082

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى475.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمصطفى جليل كريم خشان3610251741051083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية505.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمصطفى رعد جواد كاظم3611251741051084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمنتظر حسن حسين علي3612251741051090

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمنتظر حسن عطية مومن3613251741051091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمهدي حمزة سالم عبد الرضا3614251741051093

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينمهيمن حسين ناصر حسين3615251741051098

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينميثم نعيم عبد عطية3616251741051103

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0احيائياعدادية الفتوى المباركة للبنينناصر زيدان واوي دحام3617251741051106

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينأيمن أحمد كاظم عبود3618251741052001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة450.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناكرم رزاق لفته محيسن3619251741052002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحبيب عمران علي رضا قاسم3620251741052003

كلية التربية/جامعة واسط528.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحسنين حميد كاظم مردان3621251741052005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحمزه حازم محمد جميل علي3622251741052007

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل573.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحيدر سعد عبد الحسين حويوه3623251741052008

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر463.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينسجاد عبد الرحمن ويس احمد3624251741052010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي حسين لفته محيسن3625251741052011

كلية الطب/جامعة بابل686.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي سعد خير هللا جباره3626251741052012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي عبد الرزاق ويس احمد3627251741052013

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي فرج سمير عباس3628251741052014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي نعيم عبود شناوه3629251741052015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينقاسم محمد عباس مهدي3630251741052016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية543.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينكرار عقيل عبد زيد علي3631251741052018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمحمود نعمه علي راشد3632251741052022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل574.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمرتضى احمد سعيد ضيدان3633251741052023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينهارون رشيد حامد عباس3634251741052027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0احيائياعدادية القادسية المختلطةاحمد عبد االمير حسين جاسم3635251741111002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائياعدادية القادسية المختلطةامير حسن كاظم زغير3636251741111005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائياعدادية القادسية المختلطةجعفر عباس فاضل سلمان3637251741111006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية531.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحسن بشير داخل عبد الواحد3638251741111009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحسين قحطان تركي علوان3639251741111016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحيدر محمد حمزه كريم3640251741111017
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائياعدادية القادسية المختلطةرحيم اعتماد جبار تاغي3641251741111019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية القادسية المختلطةستار كريم محمد تايه3642251741111021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسجاد كاظم عبد مرهج3643251741111022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى489.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسجاد نعيم عباس جبر3644251741111023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسالم علي حسين عباس3645251741111024

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائياعدادية القادسية المختلطةصادق سعد كريم عبد3646251741111025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية518.0احيائياعدادية القادسية المختلطةصدام زيدان سوادي محان3647251741111026

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعباس جالل شاكر نعمه3648251741111027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعباس صائب محمد ناشي3649251741111029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعبد الرؤوف وليد علي عبد الحسن3650251741111032

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد510.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعبد هللا سعد غازي كريم3651251741111033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعلي رعد شريف كاظم3652251741111039

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعلي عدنان ثعوال جبار3653251741111041

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعلي كاظم حاتم هويدي3654251741111043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائياعدادية القادسية المختلطةعلي ناجح حسن سعود3655251741111045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية466.0احيائياعدادية القادسية المختلطةكاظم محمود طعيمه جاسم3656251741111048

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائياعدادية القادسية المختلطةكرار عادل محسن عبد هللا3657251741111049

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى489.0احيائياعدادية القادسية المختلطةكرار فليح حسن سعود3658251741111050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية القادسية المختلطةكريم حكيم رسن شاوي3659251741111051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائياعدادية القادسية المختلطةمالك حمد عبادي ابو حسنه3660251741111053

كلية التربية/جامعة القادسية571.0احيائياعدادية القادسية المختلطةمحمد جعفر عبد العباس عباده3661251741111054

كلية التربية/جامعة واسط540.0احيائياعدادية القادسية المختلطةمرتضى محمد علي كاظم حمد3662251741111061

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائياعدادية القادسية المختلطةهاني حردان كاظم مشكور3663251741111067

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية القادسية المختلطةياسر عقيل عباس هادي3664251741111069

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةاحمد احسان محمد عبد هللا3665251741113001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةامير حيدر عبد االمير صالح3666251741113003

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةامير كامل كريم خشان3667251741113004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةامين حميد طاهر محسن3668251741113005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةجاسم محمد حسن مهدي3669251741113007

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةحيدر حسن خيري غانم3670251741113016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةزيد محمد عبد محمد3671251741113019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةضرغام عبد زيد منصور صافي3672251741113021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةضرغام فاضل عباس هاشم3673251741113022

كلية التربية/جامعة ميسان530.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةعباس جابر مردان ستار3674251741113023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةعباس غازي جعفر يوسف3675251741113024
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةعبد هللا محمد كريم حمزه3676251741113026

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةعلي عباس فاضل موسى3677251741113027

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةعلي عمران حسين عباس3678251741113028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةعلي محمد علي محمد3679251741113030

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةغيث رحيم حمزه موسى3680251741113032

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةفارس عباس راضي حسن3681251741113033

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةكاظم حمزه عبيد عبد علي3682251741113034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد سالم علي هادي3683251741113040

كلية العلوم/جامعة بابل551.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةمحمد صالح بخيت ساهي3684251741113041

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةمصطفى عالء مهدي صالح3685251741113045

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر469.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحمد عبد االمير محسن خلف3686251741116003

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحمد عبد الحسين ناشي بشيش3687251741116004

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحمد علوان الفي علي3688251741116005

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت464.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةباقر ابراهيم عليوي عبيس3689251741116007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةباقر محمد طارش جاسم3690251741116008

كلية التربية/جامعة الحمدانية495.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةبنيامين محمد امين دخيل قاسم3691251741116009

كلية التمريض/جامعة تلعفر659.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن حسين جعفر يعقوب3692251741116012

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن هادي حامد حبيب3693251741116013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط520.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن هادي ناقي مرتضى3694251741116014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين امين محمد صالح حسن3695251741116015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين شعالن كاظم عبود3696251741116016

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين عباس فاضل حسن3697251741116017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةخالد عبد حسن جالي3698251741116023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةرياض عبد عباس محمد3699251741116025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةزينل رشيد فاضل عباس3700251741116026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسجاد علي جوده هويز3701251741116029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسعد الزم حريز شاتي3702251741116030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسلمان عوني قاسم عباس3703251741116031

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةصادق طاهر عزران دويج3704251741116033

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعبد هللا حسين هادي جوده3705251741116035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعدنان هادي خلف عليعل3706251741116036

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلم دار جعفر يونس مصطفى3707251741116037

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين574.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي حبيب جعفر محمد3708251741116041

كلية الطب/جامعة المثنى684.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي رزاق خضر جبر3709251741116044

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي رياض كاظم جاسم3710251741116045
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي عباس علي حسون3711251741116046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط563.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي مرتضى قاسم مرتضى3712251741116049

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل431.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةغسان شهيد كاظم حسين3713251741116052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار حيدر كاظم حسين3714251741116057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكرار عوفي منخي عبد الحسن3715251741116058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمجتبى رزاق خضر جبر3716251741116059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد خلف هاشم جار هللا3717251741116065

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد صادق اسماعيل محمد3718251741116068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمسلم حسن قاسم علي3719251741116072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى علي ساجت متعب3720251741116074

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى لفته حسين عرار3721251741116075

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية439.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى منعثر مهيهي حسين3722251741116077

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمنتظر داخل كريم حسون3723251741116078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمنتظر علي اكبر حسن محمد3724251741116079

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةيوسف ايوب محمد بكتاش3725251741116082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةابراهيم علي جهاد جابر3726251741122001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية524.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةامير احمد عواد حريجه3727251741122011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةتحسين عالء مالك صالح3728251741122022

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةتمام عامر شنان صحن3729251741122023

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةجاسم حميد عبد الحر حسين3730251741122024

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةجعفر عقيل موسى دنانه3731251741122025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحارث محسن طعمه محمد3732251741122026

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين جواد يوسف عبد الحسين3733251741122032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين عباس جلو محمد3734251741122035

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين وهب سلمان ثجيل3735251741122039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحيدر عامر عبد الهادي محسن3736251741122043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحيدر منصور عبود شدهان3737251741122044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةداود هادي حسين مطلك3738251741122046

كلية التربية/جامعة سامراء516.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسجاد احمد كاظم جعفر3739251741122055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةضرغام ناصر كاظم عبد الرضا3740251741122062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةطارق نبيل كاظم عبد3741251741122064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةطاهر كاظم عباس عبد3742251741122065

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية475.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةطاهر كريم عبد الحسين مشعان3743251741122066

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةطاهر مجيد كريم حمزه3744251741122067

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعباس علي صاحب حسون3745251741122071
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعبد هللا ثامر علي راضي3746251741122072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعز الدين خليل عالج عوفي3747251741122073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعالء كاظم نعمه حسين3748251741122076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي جاسم محمد مطر3749251741122079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي سالم بجاي ماي3750251741122087

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي عادل محمد يوسف3751251741122090

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي عبد الكاظم مريع جبر3752251741122091

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي كاظم حسين كاظم3753251741122093

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي كاظم عبد الزهره جواد3754251741122094

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي محمد حسين علي3755251741122096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعمار عادل خيري عبد3756251741122098

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةغيث جليل بعيوي ايدام3757251741122101

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةغيث حميد حاكم سلمان3758251741122102

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةغيث ناصر عبد الحسين حبيب3759251741122103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةقحطان جفات مصيعب شدهان3760251741122105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةكرار سمير صبار كزار3761251741122107

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةكرار علي فخري هادي3762251741122109

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةليث احمد سالم عاشور3763251741122112

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية463.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةليث رعد سوادي جعاز3764251741122113

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمثنى رزاق هاشم محمد3765251741122117

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمجتبى فاهم جفات متعب3766251741122118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد جاسم محمد عبيبيد3767251741122122

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد جليل صاحب حسون3768251741122123

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة560.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد حاكم محي فاضل3769251741122126

كلية التربية/جامعة القادسية561.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد رياض كريم بعيوي3770251741122128

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد علي عباس حسن3771251741122131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد هاشم محمد هاشم3772251741122135

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمود هاني حسين حسن3773251741122136

كلية التربية/جامعة القادسية565.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمرتضى حسين كانون محمد3774251741122139

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمرتضى عمار عبد الكاظم صالح3775251741122141

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم دايخ حسين عبيس3776251741122144

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم روميل متعب ديوان3777251741122145

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم عقيل حمزه عباس3778251741122146

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمسلم غسان فضل راهي3779251741122147

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى باسم نعمه احمد3780251741122151
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى صالح جوده عبيد3781251741122152

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمصطفى كاظم طه علي3782251741122155

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمنتظر احمد حسن علي3783251741122159

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمهند صالح ارحيم جبر3784251741122161

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهادي فالح هادي جريمط3785251741122165

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهيثم رحيم شدهان حسين3786251741122171

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةوليد ماجد كريم حبيب3787251741122174

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةياسر حسين عالج عوفي3788251741122175

كلية الفقه/جامعة الكوفة516.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناثير حسن محي عطيوي3789251741150003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد رحمن محمد خرموش3790251741150011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد عبد المجيد كاظم عبد الحسن3791251741150015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد عزيز كاظم كاطع3792251741150016

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد ماجد عبد طالل3793251741150018

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد محمد ادريس يوسف3794251741150019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينامير حاكم عباس لفته3795251741150031

كلية اآلداب/جامعة بابل517.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينامين حازم كاظم عطيه3796251741150041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينايمن محمد جاسم محمد3797251741150042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينجاسم محمد جاسم محمد3798251741150044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينجعفر نجاح جهاد عبد االئمه3799251741150046

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسام زمان صاحب هادي3800251741150047

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسنين وسام عبد الكريم عباس3801251741150058

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين سامر حسن حبيب3802251741150059

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين علي عباس احمد3803251741150069

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين علي كاظم حسين3804251741150071

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين مثنى عزيز صاحب3805251741150078

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين محمد رحيم راضي3806251741150079

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر عبد احمد عبد3807251741150089

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر لقمان محمود احمد3808251741150090

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء487.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر مناف سعيد هادي3809251741150092

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينرضوان احمد كحيط عبد نور3810251741150096

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزيد باسم محمد رحيم3811251741150099

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة477.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزيد سلمان راضي عبد الحسين3812251741150100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزيد غائب قاسم رضا3813251741150103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية558.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزينل محمد امين يونس قاسم3814251741150104

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسجاد حسين علي كاظم3815251741150108
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسرمد عماد حميد تقي3816251741150113

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسرمد مرتضى سالم هاشم3817251741150114

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسلطان رياض سلطان مزبان3818251741150116

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسيف حسنين محي محمود3819251741150120

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينصادق عبد هاني جابر ناصر3820251741150125

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس خالد جبار حميد3821251741150128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس سليم ايوب ادهم3822251741150130

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس عبد الحسن كريم خضر3823251741150131

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة489.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعبد هللا عادل عباس محمد صالح3824251741150139

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي احمد هادي جواد3825251741150147

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي انور فاضل وحيد3826251741150148

كلية القانون/جامعة الكوفة570.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي جاسم محمد عطيه3827251741150152

كلية التربية/الجامعة المستنصرية569.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي قصي علي عبد الرضا3828251741150178

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي ماجد فنوخ عبد3829251741150180

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة495.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي مالك سهيل مالك3830251741150181

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي محمد يونس صادق خلف3831251741150187

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينغيث حسن عبد الكاظم بجاي3832251741150199

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى477.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينقاسم حمزه شريده عبود3833251741150203

كلية التربية/جامعة الحمدانية490.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينقاسم محمد جواد نوح سليمان3834251741150204

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينكاظم زهير حسن عليوي3835251741150206

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينكرار سمير صالح عباس3836251741150215

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة570.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينكرار علي عبد نور عباس3837251741150221

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينكرار كاظم صالح مهدي3838251741150224

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينليث اثير ماجد نجم3839251741150225

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد احمد لفته عبيد3840251741150229

كلية اآلداب/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد القاسم حميد مجيد محمود3841251741150231

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد حسن هادي حسن هادي3842251741150238

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد رياض جاسم محمد3843251741150241

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد سالم قيس محسن3844251741150244

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد صالح مهدي كزار3845251741150247

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد علي جابر علي3846251741150252

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد علي حسين محمد3847251741150254

كلية علوم البحار/جامعة البصرة482.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد علي مذهان عبود3848251741150255

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمود حيدر عبد الكاظم حسين3849251741150263

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمرتضى حسين عبود ظاهر3850251741150270
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمرتضى فاضل خشان عاشور3851251741150275

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى رحيم مهدي محمد3852251741150285

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى رزاق فرحان عذاب3853251741150286

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى كامل كاظم جواد3854251741150290

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى محمد حسين خليل ابراهيم3855251741150293

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمنتظر ناصر محمد سعيد يوسف3856251741150300

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمنتظر نضال منعم امين3857251741150301

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمهدي قاسم حسن عبد هللا3858251741150304

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمهيمن صادق رحيم كريم3859251741150305

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية495.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينموسى كاظم ابراهيم سلمان3860251741150306

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينميثم حسين جعفر حسين3861251741150307

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينوائل سحبان حسن عليوي3862251741150316

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينوائل عبد مسلم فرهود عباس3863251741150317

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية482.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينوليد علي حسن كاظم3864251741150318

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينيوسف حسن علي طه3865251741150322

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية الحبوبي المسائية للبنينيوسف عبد االمير غافل منسي3866251741150323

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينابو ذر عقيل عبيد كريم3867251741151004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنيناحمد راضي دهام محمد3868251741151008

كلية التربية/جامعة القادسية573.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينامير جواد كاظم محسن3869251741151021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينايمن حمزه تايه جيثوم3870251741151033

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينايمن عامر شنان صحن3871251741151034

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينباقر عبد زاجي جويد3872251741151039

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينجابر علي جابر عبد3873251741151041

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينجعفر رائد عبد الحسين اسد3874251741151043

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة482.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسن رسول حسن نجم3875251741151047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية503.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسن صباح عبد الحسن كاظم3876251741151048

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسن علي جعفر طاهر3877251741151050

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين امير حسين مجيد3878251741151053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين حسن كريم حمزه3879251741151055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين علي عبود كاظم3880251741151060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية480.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين فرحان كاظم شنان3881251741151061

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحسين لطيف حسين علي3882251741151063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحيدر علي حسين عبيس3883251741151077

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينحيدر كاظم هويني هاشم3884251741151078

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينرسول محمد تقي محي3885251741151082
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قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة476.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينرضا كمال صالح سرحان3886251741151083

كلية اآلداب/جامعة واسط488.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينرياض رايد عيدان كريم3887251741151084

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينسهيل كريم حمزه موسى3888251741151095

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينسيف عبد السجاد عبد الجليل داخل3889251741151097

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء484.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينصادق سلمان عنون علوان3890251741151102

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينصادق ناصر حسين حمود3891251741151104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينضياء سعيد مهدي سعود3892251741151107

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينطيف رياض كاني بزون3893251741151108

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعباس صادق عباس هادي3894251741151111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية499.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعباس هادي وحيد عطا هللا3895251741151113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعبد هللا محمد جميل حمزه3896251741151116

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعطيه عماد عبد االمير عطيه3897251741151118

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي احمد كاظم عبيد3898251741151123

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي ثابت بجو جياد3899251741151124

كلية االعالم/الجامعة العراقية527.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي صالح عبد الحسين مهدي3900251741151138

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعلي محمد خضير حسون3901251741151148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينعمار عبد الستار شنين علوه3902251741151156

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينفارس قيصر محمد دحام3903251741151159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينقاسم منعم عباس جبر3904251741151164

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينكرار علي جبار مريدي3905251741151168

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمجتبى علي اكبر الياس علي3906251741151172

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد امجد عبد الحمزه حساني3907251741151173

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة486.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد رياض عبد الرضا حسون3908251741151181

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد صباح سوادي عطيه3909251741151184

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد عباس جبير حرب3910251741151185

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد عباس عبد عبار3911251741151186

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد علي جاسم جبر عبد الحسين3912251741151189

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد علي دحام عليوي3913251741151190

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية437.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد فارس عبد الجليل سلمان3914251741151192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمحمد قاسم علي محمد3915251741151193

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل610.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمرتضى عبد الحي كامل جاسم3916251741151199

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمرتضى علي عبد الحسين مير3917251741151200

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمرتضى مكي صاحب راضي3918251741151201

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمسلم جواد داخل شبانه3919251741151205

كلية العلوم/جامعة واسط561.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمسلم عبد االمير عزيز خضير3920251741151207
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمصطفى عواد رحيم ابو حسنه3921251741151217

كلية التربية/جامعة واسط567.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمصطفى هادي محمد رضا حسين3922251741151219

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمنتظر اياد حسن عبد الساده3923251741151221

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمنتظر طالب لفته عبد3924251741151222

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل581.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمنتظر عبد العباس شنون داود3925251741151223

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينمهدي غالب جبار جاسم3926251741151227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل576.0احيائيثانوية الحكيم المسائية للبنينيوسف علي حسين كاظم3927251741151241

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينرسول حبيب هادي عبد3928251741157019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي حسن نعمه كاظم3929251741157025

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي سعدي فائق مطلب3930251741157026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينكرار فاضل خالوي ناصر3931251741157033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمجتبى هادي عباس موسى3932251741157034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى حسن خضير عليوي3933251741157039

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى شاكر نعمة حسين3934251741157040

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى محمد سباح فضالة3935251741157043

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت456.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمنتظر عادل فليح يوسف3936251741157047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0احيائيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينامير عمار كريم حاتم3937251741157050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0احيائيثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينمحمد عبد الرحمن كاظم عبد الرزاق3938251741162011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينأنس مؤيد حسن علي3939251741200003

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنيناحمد طاهر عبد مسلم مهدي3940251741200005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنيناحمد عرابي رسول محمد رضا3941251741200006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية512.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينحسن زامل رشيد يوسف3942251741200012

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينحسين حيدر مهدي علي3943251741200014

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينحسين محمد سعيد ناصر3944251741200016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينزيد ناجح محمد جواد3945251741200021

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينسبطين عادل فرهود جالب3946251741200022

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينعلي شبر محسن علي3947251741200026

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينغيث احمد قاسم عبد3948251741200034

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية575.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمؤمل علي عبد الزهره عبد الحسين3949251741200036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية467.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمحمد حسين حسن محمد علي حسين3950251741200041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمحمد صادق جعفر نعمه مرزوك3951251741200043

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمسلم حمزه محل مطر3952251741200052

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة532.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمصطفى فارس سعدون جوده3953251741200054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمصطفى محمد عبد هللا علوان3954251741200056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمكي اياد مكي عبد االمير3955251741200057
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينمنتظر قاسم حميد عبد هللا3956251741200059

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيثانوية القمة االهلية للبنينهاشم حميد جبار مشعان3957251741200061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائيثانوية ليث االهلية للبنينسالم محمد ناجي محمد3958251741201003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0احيائيثانوية ليث االهلية للبنينمرتضى سامي ناهي محمد3959251741201008

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية ليث االهلية للبنينمصطفى كامل خضير علي3960251741201009

كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبنينامجد خميس محمد سرحان3961251741202001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار498.0احيائيالخارجيوناحمد علي مدلول نعمه3962251741400003

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0احيائيالخارجيونأحمد عمار ياسر شريف3963251741400004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيالخارجيونحسن مازن حسن كريم3964251741400010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0احيائيالخارجيونحسين عالء حاكم حسن3965251741400011

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيالخارجيونرائد تحسين حسين عبد هللا3966251741400014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0احيائيالخارجيونمحمد علي حسين حسوني3967251741400031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية485.0احيائيالخارجيونمرتضى كامل عبد زيد عبد3968251741400033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0احيائيالخارجيونيوسف محمد امين يونس قاسم3969251741400036

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتأمنه محمد فوزي عودة3970251742053001

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتآيات عبد الحسين محسن فضل3971251742053002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية472.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتاسراء رافد محمد جياد3972251742053003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتالهام محسن عزوز شعالن3973251742053012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتانعام عبد الحسن عبد كاظم3974251742053013

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية655.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتايات رائد اموري ياسر3975251742053015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية508.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتايات فاضل جواد كاظم3976251742053016

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة468.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتبتول نوري عبيد محمد3977251742053019

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتبنين عبد االمام جعفر جاسم3978251742053021

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتبنين علي مطر كاظم3979251742053022

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة466.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتبنين محمد حسين راضي3980251742053023

كلية التمريض/جامعة البصرة623.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتبنين واثق محسن محمد3981251742053024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتتبارك اياد طالب عبد الكاظم3982251742053025

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتتماره نضال عبد الرضا عكموش3983251742053027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتحنين صالح عباس كاظم3984251742053032

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتحوراء حسن عباس كاظم3985251742053033

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتحوراء شاكر عيسى محمود3986251742053034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتخديجه فالح حسون غيدان3987251742053035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناترانيا حيدر خضير عباس3988251742053036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناترقيه عبد المهدي صالح مرتضى3989251742053039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء حيدر عباس كريم3990251742053043
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتزهره عبد الحسين ايوب حربي3991251742053047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب محمود رمضان جعفر3992251742053052

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب يحيى عباس علي3993251742053054

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة476.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتشهد عباس طاهر عطيه3994251742053059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتصفاء صالح محمد غازي3995251742053062

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتفاطمه حمودي باقر حسان3996251742053068

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتفاطمه محمد جبار نوام3997251742053071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتفضاء ماجد منادي اليم3998251742053074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتمريم حيدر تركي محمد3999251742053075

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتمريم رياض عبيد محمد4000251742053076

كلية التمريض/جامعة الكوفة656.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتمريم محمد حسن حمد سلمان4001251742053079

كلية التمريض/جامعة الموصل628.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتميعاد تقي محمود رضا4002251742053081

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتنرجس هاشم عواصه عوفي4003251742053083

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة563.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتنور غسان نعمان وادي4004251742053086

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتنور محمد حسن عبد علي4005251742053087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة633.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتنور ناصر عبد الخضر حمود4006251742053088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتنور وليد علي غافل4007251742053089

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتهاله اياد حاتم حسن4008251742053090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتهدى حيدر سالم حمد4009251742053092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتهدى صباح عبود جعفر4010251742053093

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائياعدادية زينب الكبرى للبناتهدى ناصر حسين كاظم4011251742053094

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتآيه صاحب عزيز عبد الحسين4012251742055001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتالباب كاظم حمزه كريم4013251742055003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتبنين محمد جبوري حمود4014251742055007

كلية التمريض/جامعة الكوفة657.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتبنين محمد جندي طراد4015251742055008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتبيداء عبد االمير كزار عبد4016251742055009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتتقى ستار صاحب مهدي4017251742055010

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل573.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتحنين فايز علي سالم4018251742055013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتحوراء حسن هادي كاظم4019251742055014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتزهراء انور حسن علي4020251742055017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتزهراء حمزه رحيم عبد4021251742055018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتزهراء عذاب عيدان صباح4022251742055020

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتزهراء محمد باجي جوده4023251742055021

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتزينب جواد يوسف عبد الحسين4024251742055023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية532.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتزينه راضي فاضل عمران4025251742055026

228 من 115صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية475.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتشميم صباح سوادي عطيه4026251742055029

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتشهالء حمزه عبد الحسين نوري4027251742055030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتعال عبد الحسن عباس صالح4028251742055031

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتغدير عقيل عبيد هندي4029251742055033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتفاطمه فاضل عبد مسلم حسن4030251742055037

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتفاطمه محمد حمد كوعي4031251742055038

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتليلى صباح عبد الحسن شريف4032251742055042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتنمارق جواد جساب عبيد4033251742055046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتنوره كاظم جالب الوي4034251742055048

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة530.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتهديل حمزه محمد كافي4035251742055049

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيثانوية النجوم االهلية للبناتوسن صالح يحيى علي4036251742055050

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتأم البنين كريم مسير رداد4037251742056002

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتآمنه عمار احمد اسماعيل4038251742056003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء480.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتازهار ناصر عطف شنوف4039251742056006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتامنه علي عبد الرضا قاسم4040251742056007

كلية الفقه/جامعة الكوفة503.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتايناس كريم كشوش امين4041251742056008

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتتبارك قائد عامر موسى4042251742056010

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتتقى عالء محمود عبد4043251742056012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتحوراء عامر كاظم موسى4044251742056014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناترواء كريم رحيم عمران4045251742056020

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتزهراء محمد فرحان عاجل4046251742056022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتسجى محمد جواد علي محمد جواد4047251742056030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتسكينه واثق حمد صادق4048251742056031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتشذى هادي فاضل جبر4049251742056032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتغدير حسن حميد حسن4050251742056035

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتغدير رعد كامل هوله4051251742056036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتغسق عقيل كريم محسن4052251742056037

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتغفران فاضل عباس علي4053251742056038

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمة الزهراء ليث نجم عبد هللا4054251742056039

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمة عقيل طالب رسول4055251742056040

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتفاطمه فاضل كامل عطار4056251742056042

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتكوثر محمد عبد الكاظم عبيد4057251742056046

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتمالك ماجد جاسم مهدي4058251742056049

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتنور الهدى مثنى فائق مطلب4059251742056052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية الالذقية المركزية للبناتهديل كامل راضي محمد علي4060251742056053
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قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتآمنه موفق عباس عبد4061251742057001

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتأيات حيدر سالم لفته4062251742057002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتآيات ناصر راضي عباس4063251742057003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتاالء عباس رسول رحم4064251742057004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتتقى منعم منهل صالح4065251742057006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتحوراء حيدر طالب فاضل4066251742057008

كلية الطب/جامعة كربالء682.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتحوراء عبد هللا شاكر حسين4067251742057009

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائياعدادية الياقوت االهلية للبناتنيران عليوي ناصر حسين4068251742057012

كلية التمريض/جامعة الكوفة639.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتاسراء حميد مجيد سلمان4069251742058002

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتايات محسن اسماعيل سبتي4070251742058005

كلية االثار/جامعة الكوفة497.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتايه حليم جواد كاظم4071251742058006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية489.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتبيداء سعد عبد العباس حسون4072251742058010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتتبارك محمد رشيد كاني4073251742058012

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتتبارك محمد عبد الواحد امين4074251742058013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناترسل فارس حمزه حسن4075251742058014

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة485.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناترنا هاشم محمد علي طاهر4076251742058016

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتزهراء حميد علي حسن4077251742058019

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتزهراء عباس صالح محمد4078251742058020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية470.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتزينب حيدر عبد الكاظم جلوي4079251742058023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتزينب حيدر مالك هادي4080251742058024

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتزينب محمد عويد عوده4081251742058026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتزينب ياسين ابراهيم علي4082251742058027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتسارا عبد الحسين جاسم عبد الزهره4083251742058028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتشيماء كامل جبار عطيه4084251742058031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتغفران يعرب عبد الساده خشان4085251742058035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه احمد زهير حميد4086251742058036

كلية التربية/جامعة الكوفة649.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه حسين عباس يونس4087251742058037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه عبد الستار رحيم فالح4088251742058038

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه محسن صاحب حسين4089251742058039

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه محسن ناطور عباس4090251742058040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتمروه رعد قاسم فدعم4091251742058043

كلية االثار/جامعة القادسية481.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتنور الهدى رياض فاضل عباس4092251742058046

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0احيائياعدادية المنار االهلية للبناتهدى عبد الحسين شوان حمزه4093251742058049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتابتهال حيدر احمد تولي4094251742059002

كلية التمريض/جامعة المثنى631.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتابتهال علي حسين علي4095251742059003
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاخالص عبد الزهره طالب كاظم4096251742059008

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاديان حامد جبار شنجار4097251742059009

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية438.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتارجوان كريم زاير رسول4098251742059010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسراء جواد هادي احمد4099251742059016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسراء صالح شناوه صالح4100251742059021

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسراء علي محمد جاسم4101251742059023

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسماء عبد الزهره مغير دحام4102251742059026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسماء فليح كاظم صالح4103251742059027

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسماء اليذ عباس علي4104251742059028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاسماء محمد كاظم نون4105251742059029

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتافتخار عواد كظيم عبيل4106251742059032

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتافنان ذو الفقار صادق شاكر4107251742059033

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاالء عبد الجليل دلي مجول4108251742059034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتالهام طالب ادريس علوان4109251742059035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة586.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتامل كاظم يوسف ياسر4110251742059037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتاميره عالوي عبيس نصيف4111251742059039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتانغام كاظم حسن سلمان4112251742059040

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتايات عماد جواد كاظم4113251742059046

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتايات فالح مهدي حسن4114251742059047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة605.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتايمان هادي خلف راضي4115251742059052

كلية اآلداب/جامعة القادسية504.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتايناس محمد جاسم محمد4116251742059054

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتايه عدنان عبد صعب4117251742059055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتبتول كفاح صاحب ثجيل4118251742059060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين حسن كاظم محمد4119251742059070

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين خليل ابراهيم عبد هللا4120251742059074

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين فلح حساني عباس4121251742059084

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية460.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين مسلم مطشر وعيوع4122251742059086

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك جبار هاتف جبار4123251742059091

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك زهير نصيف جاسم4124251742059092

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك سالم حميد شعبان4125251742059093

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك هشام خلف عبيد4126251742059100

كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتجمانه عدنان حسن وهب4127251742059104

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحنين حيدر علي حسين4128251742059109

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحنين ياسر كاظم جبار4129251742059115

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء حازم عبيد مجهول4130251742059116
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء زكي عبد هللا محمود4131251742059118

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء عالوي جواد ناجي4132251742059121

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء مكي غني شنشول4133251742059126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة556.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء هادي مجيد عباس4134251742059127

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتحياة قاسم الياس سعد4135251742059129

كلية التربية/جامعة القادسية567.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتخديجه محمد نور نقي قاسم4136251742059132

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية439.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتدعاء علي هاتف مريهج4137251742059134

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتدعاء هاتف محمد عبد العباس4138251742059135

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتدنيا شاكر داود محمود4139251742059138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترباح حسن دعيج علي4140251742059144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترحمه ابراهيم خليل ابراهيم4141251742059146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترسل انيس حسن عبد4142251742059147

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترسل اياد هادي حسين4143251742059148

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترسل حسن هندي محمد علي4144251742059149

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة586.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترسل عاصم كزار عبيد4145251742059151

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترسل عبد الحسن نوري عبد الحسين4146251742059153

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترسل علي حبيب علوان4147251742059155

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترضيه عذافه سالم هادي4148251742059158

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترغد فاضل لطيف عبد الرسول4149251742059159

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترفاه حيدر جبار جاسم4150251742059160

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه حسين بديوي جعاز4151251742059164

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه رزاق رحيم عبد4152251742059167

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه رياض صادق زغير4153251742059168

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه رياض عباس اسماعيل4154251742059169

كلية االثار/جامعة الكوفة502.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه فارس علي محمد4155251742059171

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة527.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه كريم شناوه حسن4156251742059172

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه كريم عبد جاسم4157251742059173

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه محمد جفات عبد الحسين4158251742059175

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترقيه ميثم عبد ياسر عبد الساده4159251742059176

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترمله عبد اللطيف عبد الهادي مراد4160251742059178

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترنا عادل عزيز حنون4161251742059180

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناترويده محمد صالح عبد الحسين4162251742059184

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتريام ياس خضير عباس4163251742059185

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتريمان حمزه عبد متعب4164251742059187

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حسين سلمان محسن4165251742059196
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حيدر جبار عيدان4166251742059200

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية517.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حيدر شريف محمد4167251742059202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حيدر عبد حمادي4168251742059203

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حيدر مقداد صاحب4169251742059204

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء سعد عبد الساده عبد علي4170251742059208

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة489.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عامر هادي عبد الجليل4171251742059214

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عباس يوسف حسن4172251742059215

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عبد األيمه داخل حسن4173251742059216

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عبد هللا تركي شمران4174251742059218

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة486.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء علي شاكر حسن4175251742059222

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء علي كاظم محمد4176251742059225

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عمران موسى محمد4177251742059226

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عواد جاسم ديوان4178251742059227

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء فاضل سعيد ابراهيم4179251742059228

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء فالح حسن ابراهيم4180251742059230

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء فيصل عبد االمير مهدي4181251742059231

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء قاسم ناصر عبود4182251742059232

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة576.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء كاظم زغير عيدان4183251742059233

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء كريم فهد شبيب4184251742059236

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء محمد عبد مهيدي4185251742059240

كلية القانون/جامعة الكوفة562.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء هادي فليح عبد الحسن4186251742059244

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء وصفي عبد المجيد جابر4187251742059246

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب احمد كامل نور4188251742059249

كلية التمريض/جامعة تلعفر609.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب حسين عوني فارس4189251742059254

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب حشف حمدان عليخ4190251742059255

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب زيدان خلف ثجيل4191251742059256

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب عباس مهدي شاكر4192251742059258

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب قصي كامل حبيب4193251742059263

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب ناظم مويش عواد4194251742059267

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب نعمه علي موسى4195251742059268

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة483.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب هالل باجي عبد4196251742059270

كلية التمريض/جامعة الكوفة638.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتزينه عادل جليل مراد4197251742059273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتساره احمد محمد خضير4198251742059275

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتساره فاضل موسى ماشي4199251742059280

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتسجى سالم بخيت منذور4200251742059283
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية547.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتسجى ياسين لفته كاظم4201251742059289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة610.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتسرور عقيل فاضل محسن4202251742059291

كلية التمريض/جامعة تلعفر652.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتسكينة حسن علي حسين4203251742059294

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتشجن عدنان كمين برهان4204251742059301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتشهد حسين محمد علي4205251742059307

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتشهد علي عبد الحسين عباس4206251742059309

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتشهزنان كريم رحيم محمد4207251742059312

كلية التمريض/جامعة الكوفة652.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتشهالء اياد ناجي حبيب4208251742059313

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة479.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتشيماء عباس ناصر عبود4209251742059316

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية521.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتصبا حسون عبد علي درج4210251742059320

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتضحى رفيق ناصر عباس4211251742059326

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتضحى عرفات عبد الحمزه منشد4212251742059327

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتضي احمد عبد ناطور4213251742059330

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتضي هاشم عبد الحسن جابر4214251742059332

كلية التربية/جامعة الكوفة601.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتطيبة رشاد محمد شمخي4215251742059333

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتعبير كريم كاظم مسير4216251742059339

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية473.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتعذراء راهي طالب عدنان4217251742059340

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتعذراء قائد عبد االمير جبر4218251742059342

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتعال حمودي كاظم جدوع4219251742059344

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتعهود جبار مكسور حسن4220251742059347

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتغدير حسن حاتم رحيم4221251742059348

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتغدير كاظم هاشم محمد4222251742059352

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتغفران جبار ناجي عبادي4223251742059353

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتغفران عبد الخالق انتيش جواد4224251742059354

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاتن منيف صيهود عذال4225251742059357

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمة جاسم مشعل عبد4226251742059360

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمة جواد رسول سعدون4227251742059362

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمة حسن هندي محمد علي4228251742059363

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمة نبيل اسماعيل ابراهيم4229251742059364

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه ابراهيم خليل عاشور4230251742059365

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه احمد محمد مراد4231251742059366

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه حميد عبد ياقوت4232251742059370

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه حيدر مجيد شهيد4233251742059371

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه سالم عبد عباس4234251742059372

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه عالوي جواد ناجي4235251742059373
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه علي جبار صعصاع4236251742059374

كلية الفقه/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه علي صدام محسن4237251742059375

كلية التمريض/جامعة تلعفر587.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه غالب صابر صالح4238251742059377

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه غانم كاظم طارش4239251742059378

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه كامل جواد كاظم4240251742059380

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه مهدي عبد العباس محمد4241251742059384

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه هادي حسن سكران4242251742059386

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفريال حسين جياد محان4243251742059390

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتفيحاء سعيد صالح مهدي4244251742059391

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتكوثر احمد كريم شاكر4245251742059393

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتكوثر حسين حسن سرحان4246251742059394

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتكوثر حسين رضا جعفر4247251742059395

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتليلوه منذر حسن محمد4248251742059400

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتليلى حاكم حسين هيلون4249251742059401

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتليلى علي حسين مودر4250251742059402

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمروه رياض شمران جبير4251251742059407

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمروه مناور عبد هللا محيرج4252251742059409

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم حيدر رزاق جليل4253251742059412

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم عادل غياض مهدي4254251742059415

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم عبد الكريم هاشم جالب4255251742059417

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم عبد هللا موسى ماشي4256251742059418

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم فاضل جواد كاظم4257251742059421

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم فالح حسن كاظم4258251742059422

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمنتهى عبد مسلم حريجه متعب4259251742059424

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمنى جاسم محمد هادي4260251742059425

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتمها حسين طه خنجر4261251742059426

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى496.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتميساء عبد االمير عبد العباس عبد الحسين4262251742059427

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنبأ وصي مكي حميد4263251742059432

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنرجس حسين جابر خضير4264251742059435

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنرجس عبد غيالن ويدان4265251742059436

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنرجس علي عبد االمير كاظم4266251742059437

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنسرين حمزة مشتاق علوان4267251742059439

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى عبد المحسن عبد الحمزة عبد4268251742059443

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة485.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى كريم محمد حسن4269251742059445

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية549.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى ياسين عباس مهدي4270251742059447
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النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور حسن علي حسن4271251742059448

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور رحيم كتاب ورد4272251742059451

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور عبد الرضا ابراهيم عبد الرسول4273251742059453

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور علي حسن عبد الرحمن4274251742059456

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور محمد محمود مرزاب4275251742059461

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنور محمود عباس جعفر4276251742059462

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتنوراء باقر صادق باقر4277251742059463

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهاجر زهير هادي عبد علي4278251742059467

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهبة هللا عماد عبد عصواد4279251742059468

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهبه علي مطرود منفي4280251742059470

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى حاكم كاظم حسين4281251742059475

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى عزيز متعب شياع4282251742059476

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى ماهر عبد العالي بعيوي4283251742059480

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهلي عبد الكريم ابراهيم حسن4284251742059483

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهناء ميري حمود ثجيل4285251742059485

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتهيفاء ساجت جوده عبد4286251742059488

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتوديان عطله سلمان خضير4287251742059489

كلية التمريض/جامعة تلعفر595.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتوفاء فليح علي منصور4288251742059492

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتوالء حميد عبود فاهم4289251742059494

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتياسمين قاسم محمد مرزوك4290251742059497

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0احيائياعدادية االصيل المركزية للبناتيسر عالء حسن شبيب4291251742059498

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيثانوية الرملة للبناتحوراء علي عبد الحسين حسن4292251742061003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0احيائيثانوية الرملة للبناترسل حسين عالوي جواد4293251742061005

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائيثانوية الرملة للبناترفل صادق حلبوص حالوب4294251742061009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية الرملة للبناترقيه عبد الهادي عبد األمير حمادي4295251742061010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية الرملة للبناتزهراء سعد عباس عوفي4296251742061014

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية الرملة للبناتزهراء عريبي كريم جبر4297251742061015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية الرملة للبناتزهراء فاضل ابراهيم عطيه4298251742061016

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية الرملة للبناتزهراء هادي غالي راهي4299251742061019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0احيائيثانوية الرملة للبناتزينب عظيم محمد جبر4300251742061020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0احيائيثانوية الرملة للبناتشفاء عبد الحسين حسن جابر4301251742061025

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيثانوية الرملة للبناتشفاء مايح كطران كاظم4302251742061027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية الرملة للبناتضحى عقيل حسين لفته4303251742061028

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى514.0احيائيثانوية الرملة للبناتعلياء سعد عباس جاسم4304251742061029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0احيائيثانوية الرملة للبناتعهد فاضل عباس منون4305251742061030
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيثانوية الرملة للبناتفاطمه كاظم عطيه محيسن4306251742061033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائيثانوية الرملة للبناتفريال جالل كاظم حمزه4307251742061034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0احيائيثانوية الرملة للبناتفيحاء حامد هادي جبار4308251742061035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائيثانوية الرملة للبناتمريم حسن عباس جاسم4309251742061036

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0احيائيثانوية الرملة للبناتوجدان قحطان نعمان حلبوص4310251742061040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أإبتهال فرحان كاظم سدخان4311251742062001

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأحرار فارس عبد الجواد مجبل4312251742062002

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآالء فالح عبد الحسن جبار4313251742062007

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآمنه باسم خطار شعالن4314251742062009

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآمنه حمودي مهدي عبيد4315251742062010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة632.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأمنه قابل عيدان يوسف4316251742062012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيات عباس عبد االمير كاظم4317251742062016

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة477.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيات عبد هللا عبد االمير صاحب4318251742062017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيات كاظم خير هللا مسر4319251742062018

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأيات مهدي صالح عبد4320251742062020

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيات موسى جعفر حنون4321251742062021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيات هادي خضير محمد4322251742062022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيات هادي علي حسين4323251742062023

كلية اآلداب/جامعة الموصل469.1احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أإيالف غفار حسين موسى4324251742062025

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأيمان عبد هللا علي محسن4325251742062027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيه احمد شريف محمد علي4326251742062028

كلية التمريض/جامعة الكوفة638.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيه حاكم مهدي موسى4327251742062029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأيه صالح عبد المهدي عبد الحسين4328251742062031

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أآيه عبد الرضا حسن كاظم4329251742062032

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأيه محمد علي هادي4330251742062034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاباء حسن جعفر صادق4331251742062035

كلية التمريض/جامعة الكوفة644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أابتسام عالوي حسين جبار4332251742062036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أابتهال عادل محمد باقر محمد حسين4333251742062037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أابتهال عباس غايب عباس4334251742062038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أابرار احمد عبيس نعمة4335251742062039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أابرار نجاح محمد جاسم4336251742062041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاديان محمد عيسى مهدي4337251742062042

كلية القانون/جامعة الكوفة583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاديان ناظم مهدي عباس4338251742062043

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أارجوان اياد مجباس علوان4339251742062044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاساور كامل عالوي كاظم4340251742062047
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاستبرق حسن شاكر عبد الواحد4341251742062049

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاسراء فاضل محمد علي ياسين4342251742062056

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاسراء قيصر عبد الواحد عبد هللا4343251742062057

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاسراء محمد جاسم شواله4344251742062058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاسماء عدنان عباس كريم4345251742062061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاسيا حسين سرحان حسن4346251742062063

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء651.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاصيل مهدي صالح نجم4347251742062064

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أافاق زكي مهدي حسن4348251742062065

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أافنان صباح محمد حمد4349251742062066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أافنان عبد الرسول علي كاظم4350251742062067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاكرام كامل عبادي عباس4351251742062069

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء حسين صالح مهدي4352251742062070

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء حمزه كاظم ياسين4353251742062071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء قاسم عبد االمير محمد4354251742062074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء كريم سعيد كريم4355251742062075

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء ناظم ساجت رشيد4356251742062076

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء هادي جبار سلطان4357251742062077

كلية الطب/جامعة المثنى682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء وزير خضير عبيس4358251742062078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالن ابو بكر علي محمود4359251742062079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالبتول فائز عبد الحسين عبد4360251742062080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالطاهره رائد عبد االمير نجم4361251742062081

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالق عالء عبد الحسين زبون4362251742062082

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالهام طالب غني غانم4363251742062083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أام البنين أكرم نعيم عطوان4364251742062084

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أامنه عادل عباس طارش4365251742062088

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أانعام باقر كاظم عباس4366251742062089

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أانفال خيون كاطع محيبس4367251742062090

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أانمار عباس هادي حسون4368251742062091

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أانوار عبد الهادي عبد الحسن مراد4369251742062092

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات صالح شمران مريفج4370251742062098

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات عبد الزهره دلي مجول4371251742062099

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات عبد الستار جابر عبد هللا4372251742062100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات عظيم بحر عبد الزهره4373251742062101

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات علي حاتم سلمان4374251742062102

كلية التمريض/جامعة الكوفة642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات نجم عبد هللا حسين4375251742062104
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايات وثيق مدفون عبود4376251742062105

كلية التربية/جامعة الكوفة667.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايثار حسين عايد عبد الصاحب4377251742062106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايفان كاظم كريم جاسم4378251742062107

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايالف جبر نعمه حسون4379251742062108

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايمان حسن سالم سلوم4380251742062111

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايمان ناهض نزار هاشم4381251742062112

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبان احمد حسن عبد الحسين4382251742062115

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبان عالء حميد عبد الزهره4383251742062116

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبتول حيدر علي ميري4384251742062118

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبتول ضياء كاظم محمد4385251742062119

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبتول عواد موسى عويز4386251742062121

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبتول كريم كحط محيسن4387251742062122

كلية الطب/جامعة الكوفة704.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبتول منير عبد الكريم محمد علي4388251742062124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبراء رسول كعيم مصحب4389251742062127

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية455.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبراء عبد الباقر عبد الحسن عبد الحسين4390251742062128

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار592.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبراء فالح حسن محمد علي4391251742062130

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبراء هادي عبد زيد محسن4392251742062131

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبسمه مازن جليل ربيع4393251742062134

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبشائر علي عبد فاضل4394251742062135

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبشائر لؤي علي حسين4395251742062136

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبلقيس عامر محمد رضا جواد4396251742062137

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة486.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين احمد عبيس جاسم4397251742062139

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين جعفر عبد الحسين رحم4398251742062142

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حاكم كامل عبيدش4399251742062144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حبيب كطان كواك4400251742062145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حسين رزاق طالب4401251742062147

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حسين عبد زيد عباس4402251742062148

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حمزه كزار زغير4403251742062149

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حميد عبد االمير فنجان4404251742062150

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حيدر بديوي محمد4405251742062152

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين سامي محمد مهدي4406251742062153

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين سليم حبيب جهاد4407251742062156

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عباس علي فاضل4408251742062160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية566.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عباس علي هاشم4409251742062161

كلية الطب/جامعة كربالء683.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عبد الرضا عبد هللا جوده4410251742062162
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة592.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عبد الكريم منشد حسن4411251742062164

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عالء سعيد محمد4412251742062167

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عالء ناصر حسين4413251742062168

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين علي حسين غالي4414251742062169

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين علي حمودي عبد الرضا4415251742062170

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين علي عبود عسكر4416251742062171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين علي هادي علي4417251742062172

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عمار جواد رضا4418251742062173

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين غانم كاظم علوان4419251742062174

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين قائد ارحيم جبر4420251742062175

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين قاسم حمادي سالم4421251742062176

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين محمد علي محمد صالح4422251742062180

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين محمود يوسف ابراهيم4423251742062181

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين مسلم شبيب كاظم4424251742062182

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة489.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين ميثم مهدي عبد4425251742062183

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين نجم عبد هادي4426251742062184

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين نعمان كاظم عبد االمير4427251742062185

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين واثق جهاد صالح4428251742062187

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين وهاب عبد الساده عبد علي4429251742062188

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك احمد خضير محمد4430251742062189

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك احمد شاكر شريف4431251742062190

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك حازم محمد جاسم4432251742062192

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك حسن سعيد مهدي4433251742062193

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك حسن طالب مدلول4434251742062194

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك حمزه صاحب سودان4435251742062196

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك حميد عبد الكريم راضي4436251742062197

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك حيدر سهيل نجم4437251742062199

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك خضر مطر خضر4438251742062201

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك رمزي كامل راجي4439251742062202

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك ضياء حميد مهدي4440251742062205

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك عباس حميد جاسم4441251742062208

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك عبد الرضا كاظم جواد4442251742062209

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك علي مهدي مطر4443251742062214

كلية التمريض/جامعة الموصل604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك مسلم شهيب علي4444251742062215

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك مضر عبد الهادي احمد4445251742062216
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كلية القانون/جامعة الكوفة615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك ناظم مهدي عباس4446251742062217

كلية الطب/جامعة المثنى682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى حسن فرج صبح4447251742062219

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى حيدر جابر مجبل4448251742062220

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.1احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى رياض منصور عطيه4449251742062221

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى رياض ياسر محسن4450251742062222

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى عبد المطلب محسن راضي4451251742062224

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان488.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى عبد عنون محمد حسين4452251742062225

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى عالء الدين مسلم حسين4453251742062226

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى فارس جعفر باقر4454251742062229

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة523.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى كاظم خضير عباس4455251742062230

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتقى وليد خالد عكلة4456251742062231

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتكتم سعد حسين جاسم4457251742062232

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتماره جبوري نجم عبود4458251742062233

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحسناء كريم خلف جبر4459251742062237

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحكمت مجباس نواف غانم4460251742062239

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحميدة سليم علي حسين4461251742062242

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة533.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنان رشيد مجيد جابر4462251742062245

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين اياد حمادي محسن4463251742062248

كلية القانون/جامعة الكوفة561.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين جعفر عبد الحسين رحم4464251742062250

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية503.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين حميد فاضل شجاي4465251742062251

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.3احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين سعد ناجي حسين4466251742062252

كلية التربية/جامعة القادسية568.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين صفاء طاهر حسن4467251742062254

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين عادل جالوي كاظم4468251742062255

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين عبد الكاظم جيثوم مرزوك4469251742062257

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين علي فاضل نوري4470251742062258

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين مسلم عباس سعد4471251742062259

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين وسيم عمار ناجي4472251742062260

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء باسم محمد ياسين4473251742062261

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء حسن حمود شمران4474251742062264

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء رزاق كريم عبد4475251742062266

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء رسول محسن ياسر4476251742062267

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء ساجد لطيف عبد اليمه4477251742062269

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء سمير كاظم جواد4478251742062272

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء عبد المنعم مهدي علي4479251742062276

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء عسجد عبد مهدي4480251742062277
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء علي عباس عبد4481251742062279

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء علي عليخ محمد4482251742062281

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء فؤاد جعفر حسن4483251742062282

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء كريم عادل مهدي4484251742062284

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة530.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء محمود محسن زغرون4485251742062285

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أختام منذر جاسم عويد4486251742062286

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أخديجه حسين حسن حسون4487251742062287

كلية القانون/جامعة الكوفة561.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أخديجه عز الدين بكتاش بيرم4488251742062289

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أخديجه فاروق راضي عموش4489251742062290

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أخديجه كريم محمد علي4490251742062291

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أداليا سالم ناجي مجيد4491251742062292

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدانية يوسف عباس حسين4492251742062295

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء جواد كاظم عبد الحسين4493251742062297

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء حاكم زكي نجم4494251742062298

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء حسين ساهي عواد4495251742062299

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء حسين علي صياح4496251742062300

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء سليم رزاق حسين4497251742062302

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء عدنان كريم كاظم4498251742062303

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء عماد عبد هللا سلمان4499251742062307

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء كامل شليبه عنيد4500251742062309

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء مجيد حماده عباس4501251742062310

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء نبيل طاهر راضي4502251742062312

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدعاء واصف زاهر منديل4503251742062314

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدموع حسن هادي حسن4504251742062315

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدنيا عبد الحسين عطا هللا بجاي4505251742062316

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدنيا وصفي رحيم محمد4506251742062317

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أديانا صالح مهدي راضي4507251742062318

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرؤى صباح عبد محمد4508251742062321

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرانيا ظافر محسن جدوع4509251742062326

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرانيا عباس عزيز محمد سعيد4510251742062327

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرانيه محمد عالوي عبد الكاظم4511251742062329

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرباب محمد زكي يحيى علي4512251742062330

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرجاء حسين عبد حمزه4513251742062332

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرحاب بشير محمد رحيم4514251742062334

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرحمه يحيى عبود اسماعيل4515251742062335
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة631.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرحيق علي عباس يونس4516251742062336

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل حامد عطيه عبد4517251742062337

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل حسن هادي عبد الزهره4518251742062338

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل صالح مهدي كاظم4519251742062341

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل عامر عبد االله جعفر4520251742062342

كلية التربية/جامعة الكوفة626.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل عقيل مسلم محمد4521251742062345

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل عالء هادي شريف4522251742062347

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل عالوي عبيد كاظم4523251742062348

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل علي رزاق محمد4524251742062349

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل علي عبد الرزاق جعفر4525251742062350

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل عيسى كاظم جوده4526251742062353

كلية التمريض/جامعة تكريت610.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل محمد طه حسين4527251742062355

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرشا عامر رشيد موسى4528251742062356

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرغد اسعد علي حسين4529251742062357

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرغد عامر شهيد عباس4530251742062358

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرغد عباس جليل غانم4531251742062359

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية479.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرغد نعمه حنون حميدي4532251742062362

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرفاه اسد حسين هادي4533251742062363

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرفل حيدر هجان زغير4534251742062366

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرفل صاحب نعيم مرهج4535251742062367

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقية فاضل عباس رضا4536251742062372

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقية نعمة عبد نعمة4537251742062373

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه ابراهيم لفته عبد هللا4538251742062374

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه جبار نعمه حسن4539251742062375

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه حميد جاسم حمود4540251742062380

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه حيدر احمد مكي4541251742062381

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه حيدر ميري عبد4542251742062383

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه رسول شاكر محمود4543251742062386

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه رياض زاير هادي4544251742062387

كلية الطب/جامعة القادسية682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه صفاء ماجد عبادي4545251742062388

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه عادل عبد الحسن حمد4546251742062389

كلية الطب/جامعة الكوفة707.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه علي حسين عبعوب4547251742062393

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه علي عبد الحسين وهاب4548251742062395

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه فاضل شهيد محمد4549251742062397

كلية اآلداب/جامعة بابل511.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه فاضل عباس حمادي4550251742062398
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كلية الطب/جامعة الكوفة701.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه قحطان محسن علي4551251742062401

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه محسن عباس معادي4552251742062403

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه محمد جواد كاظم سعيد4553251742062404

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه محمد زكي حسن محمد4554251742062405

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه منصور عبد زيد عبد هللا4555251742062408

كلية العلوم/جامعة الكوفة659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه نور كاظم كتاب4556251742062409

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرقيه هادي عبد الحمزه محمد حسين4557251742062410

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرنا احمد نوري عبد المحسن4558251742062411

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة628.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرنا شهاب أحمد فارس4559251742062412

كلية التمريض/جامعة تكريت617.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرند فاضل كاظم عبد4560251742062413

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرند قصي عبد الحسن عبد الحسين4561251742062414

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرند مؤيد محمد حسن عبود4562251742062415

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرنين علي محمد عبد4563251742062417

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية612.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرهام عبد الكريم نجي عبد الرحيم4564251742062418

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرهام عبد غيالن ويدان4565251742062419

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة528.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أروان حيدر محمد عبد المحسن4566251742062422

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أروان رياض مهدي لفته4567251742062423

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أروان عامر كامل هاشم4568251742062424

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أريام مالك كاظم محمد حسن4569251742062430

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أريام ناصر هادي عبود4570251742062431

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء أحمد جاسم محمد4571251742062432

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء احمد حسن عليوي4572251742062433

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء احمد عايد عبد4573251742062436

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جعفر حسين دخيل4574251742062441

كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جعفر سرحان محمد4575251742062442

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جمعه عويد حسين4576251742062443

كلية اآلداب/جامعة الكوفة537.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جمعه مجبل محمد4577251742062444

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جميل كاظم محسن4578251742062445

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جميل محمد علي محمد4579251742062446

كلية الصيدلة/جامعة المثنى670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حاكم سعيد محمد4580251742062447

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان493.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حامد عبد الكاظم صلبوخ4581251742062448

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حبيب عبيس محمد4582251742062449

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسن علي جاسم4583251742062451

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسن كاظم محمد4584251742062452

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسين جاسم جبر4585251742062453

228 من 131صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسين عبد الصاحب جواد4586251742062455

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسين محمد عليوي4587251742062458

كلية التمريض/جامعة البصرة622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسين مريعي حشف4588251742062459

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حمادي كاظم عباس4589251742062460

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حيدر حمودي ياسين4590251742062461

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حيدر عليوي كاطع4591251742062464

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء رائد عبد الزهره حامد4592251742062466

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء رحيم حسن خادم4593251742062467

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء رشيد سبتي عطيه4594251742062468

كلية التمريض/جامعة المثنى633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء رفعت كاظم طالب4595251742062470

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء روميل علي حمزه4596251742062471

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل661.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء زهير شدهان منسي4597251742062473

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ستار جبار منصور4598251742062478

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء سعد حسن صافي4599251742062479

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء سعد عبد حمزه4600251742062480

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء سعيد حمودي حسين4601251742062482

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء سالم عبد الحسين علي4602251742062483

كلية العلوم/جامعة الكوفة662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء صالح خليل ابراهيم4603251742062486

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء صالح فاضل عزيز4604251742062487

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء طراد كاظم مهدي4605251742062488

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ظاهر محسن عبادي4606251742062489

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية543.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عادل جاسم محمد4607251742062490

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عباس عبد األمير حميدي4608251742062492

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عباس فاضل هادي4609251742062493

كلية العلوم/جامعة الكوفة649.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عباس قاسم تقي4610251742062494

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية521.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عبد الباقر عبد الحسن عبد الحسين4611251742062495

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عبد هللا حسن راضي4612251742062499

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عطيه اعضب حمود4613251742062502

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عقيل جليخ سلمان4614251742062503

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عقيل رزاق حمد4615251742062504

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي تكليف راضي4616251742062506

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي جواد سكر4617251742062507

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية498.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي جوادي حسين4618251742062508

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي حسين نذير4619251742062509

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي عبداوي كاظم4620251742062511
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قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي عوفي جاهل4621251742062512

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عماد حمادي شالكه4622251742062517

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عماد علي كريم4623251742062518

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عمار عبد مسلم حمودي4624251742062520

كلية الطب/جامعة المثنى681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عمار كامل حاتم4625251742062521

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء عويد رشيد جبار4626251742062522

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء غياث كريم داود4627251742062524

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء فاضل احمد راضي4628251742062527

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء فاضل صاحب جاسم4629251742062528

كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء فاضل محمد عبود4630251742062529

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة477.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء فرات عدنان هادي4631251742062530

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء قحطان عدنان عمار4632251742062534

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء كاظم حسين عليوي4633251742062535

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء كريم سليم حسن4634251742062538

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء كريم غضبان صيهود4635251742062539

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء لؤي حسين مطرود4636251742062540

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ماجد حمد كريم4637251742062541

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ماجد محسن راضي4638251742062542

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء مجيد خرباط عباس4639251742062545

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء محسن مجبل عبود4640251742062546

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء محمد رزاق جاسم4641251742062548

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء محمد سعيد ناصر4642251742062550

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء مناضل كاظم منعم4643251742062554

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء مهدي جودي عباس4644251742062555

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ميثم خضير عباس4645251742062556

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء ناصر حسين حسن4646251742062557

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء هيثم جساب عبيد4647251742062563

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء يحيى عبد زيد مطر4648251742062565

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب أحمد عبد الحسن جبر4649251742062567

كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب ابراهيم فالح حسن4650251742062569

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب احمد محمد علي كاظم4651251742062570

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب امين مجيد محمد امين4652251742062573

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب اياد علوان شاطي4653251742062574

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب ثامر حسن جبار4654251742062575

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب جبار عبد علي عبادي4655251742062576
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب جهاد كحيط عبد4656251742062577

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حافظ هادي عباس4657251742062579

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حامد عبد الحسن جويهل4658251742062580

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حسن مهدي عبد هللا4659251742062581

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل683.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حسين غضب حسون4660251742062584

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حمزه جبار هادي4661251742062585

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حمزه جليل هجوج4662251742062586

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حمزه عبد علي كاظم4663251742062587

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حمزه محمد حمزه4664251742062588

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حيدر جاسم علوان4665251742062589

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حيدر عبد المجيد صالح4666251742062592

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حيدر فاضل خضير4667251742062594

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب حيدر هادي احمد4668251742062596

كلية الصيدلة/جامعة المثنى670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب خالد حسين ابراهيم4669251742062597

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب رؤوف موسى عبد الصاحب4670251742062598

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب رضا اسماعيل خليل4671251742062599

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب رياض عباس جاسم4672251742062600

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب شاني حسن جحيور4673251742062603

كلية القانون/جامعة الكوفة606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب صاحب صالح مهدي4674251742062605

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب صالح حميد احمد4675251742062607

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب صالح مهدي محسن4676251742062609

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب طالب محمد نعمه4677251742062610

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عامر موسى متعب4678251742062611

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عايد عبد هللا حسون4679251742062612

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عباس سالم محيسن4680251742062613

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبد االمير عبد هللا عبود4681251742062614

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبد االمير هادي جابر4682251742062615

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبد الزهره عبد الساده محيسن4683251742062616

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبد الكريم محمد علي4684251742062617

كلية اللغات/جامعة الكوفة629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبد كريم عبود4685251742062619

كلية التربية/الجامعة المستنصرية555.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عبيد مرار جبار4686251742062620

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عريف حبيل شاهر4687251742062621

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عصام كاظم شناوه4688251742062622

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عالء جابر محمد علي4689251742062624

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عالوي عباس يوسف4690251742062626
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.2احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب علي محي محمود4691251742062631

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب علي نصيف جاسم4692251742062632

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب عماد عبد العزيز فرهود4693251742062633

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب فاروق عيسى ناصر4694251742062635

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب فاضل حميد كاظم4695251742062637

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب فاضل عباس سلمان4696251742062638

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة555.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب فراس فاضل جمعه4697251742062639

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب قاسم حسين محسن4698251742062640

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب قيس فاضل بعيوي4699251742062641

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب كاظم مهدي محسن4700251742062643

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب كريم غضبان صيهود4701251742062644

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب كريم مهدي صالح4702251742062645

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب ماجد جواد كاظم4703251742062647

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية535.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب ماجد عبد الجليل ثعبان4704251742062648

كلية القانون/جامعة الكوفة570.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب ماهر يحيى عبد4705251742062650

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة686.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد حذيفه جاسم4706251742062652

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة538.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد دواي الزم4707251742062653

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد عبد الحسن يوسف4708251742062654

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد عبيد محمد4709251742062655

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد ياسين عباس4710251742062657

كلية اآلداب/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمود عبد الزهره جابر4711251742062658

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة478.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب مهدي دوحي سلمان4712251742062659

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب مهند عبد الرضا عبد4713251742062660

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب نعمان حميد علي4714251742062664

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب نعمان كريم كلو4715251742062665

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة570.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب هادي عبد الحمزه محمد حسين4716251742062666

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب وعد كاظم شذر4717251742062667

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه صالح رجب عبد الحسين4718251742062672

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه عادل عبد المهدي نجم4719251742062673

كلية الطب/جامعة الكوفة690.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه عباس ركن جبر4720251742062674

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة504.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه عزيز ادريس محمد4721251742062675

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه علي عباس جليل4722251742062676

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية472.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه محمد تركي عطيه4723251742062678

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينه هادي عز الدين عبد  الزهراء4724251742062679

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسارة سعد هاتف سلمان4725251742062681
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسارة ميثاق هادي حمود4726251742062683

كلية اللغات/جامعة الكوفة608.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره انور جليل جبار4727251742062685

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره اياد شاكر شفيق4728251742062686

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره باسم رسول شاكر4729251742062687

كلية اآلداب/جامعة الكوفة531.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره باسم هاتف موسى4730251742062688

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره حسين عبد زغير4731251742062689

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره صالح مهدي فارس4732251742062690

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره صدام داود سلمان4733251742062691

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة596.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره طالب جودي عوفي4734251742062695

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره علي عبد العالي محمد حسن4735251742062699

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره فالح حسن حسين4736251742062701

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره ماهر صبحي عبد الرزاق4737251742062703

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره محمد نعمان حسن4738251742062705

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجا محمد ياسر مهدي4739251742062709

كلية الفقه/جامعة الكوفة502.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجود محمد عبد الرضا عبد الحسين4740251742062710

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى حسن دوهان عبد4741251742062713

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى حسين عزيز عليوي4742251742062714

كلية التمريض/جامعة ذي قار626.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى رياض عبد الحسن عبيده4743251742062715

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى سامي جاهل خنياب4744251742062716

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى علي عبد زيد عبيد4745251742062723

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى قاسم عبد الزهره كاظم4746251742062725

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى الزم سعدون تركي4747251742062727

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجى نجم عبد ايوب محمد4748251742062728

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرور محمد عطيه فيروز4749251742062731

كلية االثار/جامعة الكوفة497.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرى علي جابر جعفر4750251742062733

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرى علي عبد اليمه منفي4751251742062734

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرى علي نعمان حسن4752251742062735

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرى مهند عباس جعفر4753251742062737

كلية اللغات/جامعة الكوفة654.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسكينه علي عبد الرزاق طعمه4754251742062740

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسكينه محمد عبد الزهره صاحب4755251742062743

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسلسبيل رعد مجيد حميد4756251742062744

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسما هيثم نعمه موسى4757251742062746

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسماء محمد عبد الحسين جاسم4758251742062747

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسماهر عمار كتاب عبد زيد4759251742062748

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسميه عدنان عبد الكاظم حميدي4760251742062749
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسنا عامر احمد سعيد4761251742062750

كلية الطب/جامعة نينوى679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسيوف لواء عباس خضير4762251742062754

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشكران قاسم راهي شاكر4763251742062757

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد احمد هادي غيدان4764251742062759

كلية التربية/جامعة الكوفة626.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد جاسم محمد غائب4765251742062762

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد حسن هادي حسين4766251742062763

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد حمزه شاني طعمه4767251742062764

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد حميد عباس حسن4768251742062765

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد عامر كريم كاظم4769251742062770

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد عبد الستار حاتم ستار4770251742062773

كلية طب االسنان/جامعة االنبار672.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد عبد يوسف ياسين4771251742062775

كلية التمريض/جامعة الكوفة639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد عقيل جواد خضير4772251742062776

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد علي جاسم حسن4773251742062777

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد فاضل عزيز عبد4774251742062779

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد محمد عبد الرضا جميل4775251742062780

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد ميري عبد نبهار4776251742062782

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء599.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد هالل كاظم علي4777251742062783

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشيماء كاظم فاضل عبد4778251742062788

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصابرين زهير وحيد راضي4779251742062789

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا ثامر حسين كاظم4780251742062792

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا صالح حمزه فرحان4781251742062794

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا عامر احمد سعيد4782251742062795

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا علي حمزة باقي4783251742062798

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة542.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا فارس علي عبود4784251742062800

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا مهدي صالح مهدي4785251742062802

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا نجاح عبد المهدي عباس4786251742062803

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا نجم كاظم سعيد4787251742062804

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى احمد حسين سلطان4788251742062810

كلية القانون/جامعة الكوفة567.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى احمد عبد االمير هليل4789251742062811

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى سعد متعب جابر4790251742062814

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط494.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى عباس جاسم محمد4791251742062815

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى عمران موسى عبد4792251742062816

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى قاسم حاتم هادي4793251742062817

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى محمد صاحب عبل4794251742062818

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى مهند جليل صادق4795251742062820
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كلية الطب/جامعة االنبار678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى ناصر عبد صكر4796251742062821

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية597.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضالل جميل رحيم كاظم4797251742062822

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضي عبد اللطيف خليل يوسف4798251742062823

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضي علي محمد حسين علوان4799251742062824

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه احمد ابراهيم حمود4800251742062826

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه حسام مجيد حسين4801251742062827

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه صادق رزاق طالب4802251742062829

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه عباس عبد االمير علي4803251742062830

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه علي مجيد علي4804251742062831

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه فائز منصور عطية4805251742062832

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه فاضل جابر محسن4806251742062833

كلية القانون/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه محمد خضير سلوم4807251742062835

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعبير احمد ياسين عمار4808251742062838

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعبير عقيل عبد مسلم عباس4809251742062839

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعذراء تكليف كاظم لهمود4810251742062840

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعذراء سعد جواد نور4811251742062844

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعذراء محمد حسن عبد الواحد4812251742062847

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية503.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعذراء همام مخيف مجيد4813251742062848

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعال حسين عبد طه4814251742062850

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعال حيدر حسن عبد العباس4815251742062851

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعال زمان ناجي محسن4816251742062852

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعال عباس حمزه جبار4817251742062853

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعال نورس يوسف حسن4818251742062854

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعلياء توفيق جبل حسن4819251742062855

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعلياء عباس محيسن علي4820251742062857

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعلياء عبد مسلم ميري علوان4821251742062858

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغادة باسم عبد الغني مجيد4822251742062859

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغادة عالء احمد نقي4823251742062860

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغاده حسين مجيد سعيد4824251742062862

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير جفات فارس حمود4825251742062865

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير حيدر صاحب رحيم4826251742062866

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير حيدر محمد ناصر4827251742062869

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير رياض مدلول جالي4828251742062870

كلية القانون/جامعة الكوفة569.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير عباس حسن جاسم4829251742062873

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير عبد االمير عبد ايوب عبد4830251742062874
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير عبد المحسن عبد الواحد مهدي4831251742062875

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير علي كاظم جبار4832251742062876

كلية التمريض/جامعة الكوفة657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير قيس عبد عاصم4833251742062879

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير لؤي علي حسون4834251742062880

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير مهدي فرهود حلواص4835251742062881

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغدير وسام كاظم عبد االمير4836251742062882

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغزالن غانم حسن جاسم4837251742062883

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغسق قحطان عدنان راضي4838251742062885

كلية التربية/جامعة الكوفة604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران جواد كاظم عزيز4839251742062889

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران حسن جبر جياد4840251742062892

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران حسن علي كاظم4841251742062893

كلية االثار/جامعة الكوفة492.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران حيدر ناجي خضير4842251742062895

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران سالم عبد علي كاظم4843251742062896

كلية التمريض/جامعة الكوفة646.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران سمير كاظم حسن4844251742062898

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران عبد االمير نجم عبد4845251742062899

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران عزيز كريم موسى4846251742062900

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران ماجد عبد هللا جلود4847251742062901

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران محمد عبد االمير حسن4848251742062902

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أغفران مسلم عباس سعد4849251742062903

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء485.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطم جواد كاظم رحيم4850251742062904

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمة الزهراء عباس كامل ركن4851251742062905

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمة جودت عبد الكاظم غزال4852251742062906

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمة رائد كاطع عليوي4853251742062908

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد عليوي عبد4854251742062911

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمة نجم عبد حسون4855251742062912

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه احمد مهدي خضر4856251742062918

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه ايناس محمد حسين عبد هللا4857251742062919

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه باسم عباس هادي4858251742062921

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه ثامر حطاب جميل4859251742062925

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حامد مسلم سعيد4860251742062927

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حسام كاظم محمد4861251742062928

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حسن جاسم عاشور4862251742062929

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حسن داخل عبد الحر4863251742062930

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حسين محمد عجه4864251742062934

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حليم كاظم محسن4865251742062936
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حمزه موسى كاظم4866251742062937

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حيدر عباس سعد4867251742062939

كلية التربية/جامعة الكوفة621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه حيدر الزم محيبس4868251742062940

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه رائد عبد الحسين اسد4869251742062942

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه رائد عبد العظيم رحيم4870251742062943

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه رحيم مخيف فضولي4871251742062944

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه رحيم هاني عطوب4872251742062945

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه سالم معيدي عطيه4873251742062946

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه سعد عبد الواحد علي4874251742062947

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه صالح حسين علي4875251742062949

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه صباح عبد الواحد علي4876251742062950

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه طالب محمد زامل4877251742062951

كلية التربية/جامعة القادسية607.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه عادل جواد كاظم4878251742062952

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه عاصم كاظم جدوع4879251742062953

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه عباس كاظم جعفر4880251742062954

كلية الطب/جامعة المثنى681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه عباس كاظم مجدي4881251742062955

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه عزيز مصطفى باقر4882251742062957

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه علي حسين علي4883251742062958

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه علي صالح مهدي4884251742062959

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه علي عبد الحسين كاظم4885251742062960

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه علي عبد اليمه عبادة4886251742062961

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه علي محمد هادي4887251742062962

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه علي وحيد حسن4888251742062963

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه فاضل نجم عبد4889251742062966

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه فاضل هادي جواد4890251742062967

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه كاظم حسين كاظم4891251742062970

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه كاظم عطيه لفته4892251742062971

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه كامل عبد الجليل جاسم4893251742062972

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه كريم رسول حسن4894251742062973

كلية االثار/جامعة الكوفة491.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه ماهر سعد جابر4895251742062975

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد حبيب مطلك4896251742062976

كلية الفقه/جامعة الكوفة505.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد حسين عدنان علي4897251742062977

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد عبد الحسين وناس4898251742062980

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه مسلم طاهر جبر4899251742062983

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه مسلم كاظم جواد4900251742062984
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قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه مشتاق طالب خضر4901251742062985

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه مكي طالب عبد علي4902251742062986

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة524.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه مهدي هادي هاشم4903251742062987

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه موسى عبد الشهيد موسى4904251742062988

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه نادر علي أحمد علي علي حسين4905251742062989

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد480.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه نجاح عبد الحسن جبر4906251742062992

كلية الطب/جامعة كربالء696.2احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه وليد عبد االمير كاظم4907251742062994

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه يوسف محسون حساني4908251742062996

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0احيائيثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتايمان علي حسن جاسم4909251742063002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0احيائيثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتسرى فاضل جواد كاظم4910251742063014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0احيائيثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتفاطمه يوسف ملك ضايف4911251742063017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية الصباح للبناتآيات فريق شريف عطيه4912251742064002

كلية الفقه/جامعة الكوفة506.0احيائياعدادية الصباح للبناتبنين عبد الحمزه عبيد ياسين4913251742064012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0احيائياعدادية الصباح للبناتحنين فالح عبد الحسن كزار4914251742064014

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة كربالء484.0احيائياعدادية الصباح للبناتدعاء قحطان تركي عبد الساده4915251742064017

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية الصباح للبناتدالل شعبان سعران مصحب4916251742064018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0احيائياعدادية الصباح للبناتزهراء فالح عبد الحسن محمد4917251742064023

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0احيائياعدادية الصباح للبناتزينب حسن هادي حبيب4918251742064024

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0احيائياعدادية الصباح للبناتشفيعه رائد حسن محمود4919251742064027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية الصباح للبناتعلياء كاظم هادي عبد هللا4920251742064030

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الصباح للبناتفاطمة رعد رحيم علي4921251742064031

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الصباح للبناتفجر جمال حامد سلطان4922251742064035

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية الصباح للبناتمريم خالد عبد نور عبد الحسن4923251742064036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائياعدادية الصباح للبناتمريم كامل محمد حمادي4924251742064037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0احيائياعدادية الصباح للبناتنبأ علي راضي جبار4925251742064038

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0احيائياعدادية الصباح للبناتنهله قاسم صيهود عبد4926251742064041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائياعدادية الصباح للبناتنوال غالب صالح خضر4927251742064042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبناتاديان مهند عواد عبود4928251742065001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبناتحوراء فريد مهدي رضيوي4929251742065002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء597.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبناتزهراء عدنان عبد الرزاق علي4930251742065004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية المتنبي االهلية للبناتعال حسين علي كاظم4931251742065005

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائياعدادية واسط للبناتبنين باسم هادي مصحب4932251742066004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائياعدادية واسط للبناتبنين حسين طراد عبود4933251742066005

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان484.0احيائياعدادية واسط للبناتتبارك عادل غني محمود4934251742066007

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية واسط للبناتجيهان كامل نعمه عبد هللا4935251742066008
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النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0احيائياعدادية واسط للبناتدعاء احمد عبد هادي4936251742066011

كلية اآلداب/جامعة المثنى489.0احيائياعدادية واسط للبناتدعاء محسن كاظم علي4937251742066012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية واسط للبناترقيه ناظم وحيد عبد4938251742066014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0احيائياعدادية واسط للبناتزهراء حسين عطيه حسين4939251742066015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0احيائياعدادية واسط للبناتزهراء عبد الحمزه عبد دبوش4940251742066016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0احيائياعدادية واسط للبناتزهراء مانع علي جبار4941251742066019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائياعدادية واسط للبناتزهراء محمد رحيم عبد4942251742066020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار504.0احيائياعدادية واسط للبناتزينب منير صبري محمد4943251742066024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة581.0احيائياعدادية واسط للبناتسعديه عبد الحسين كامل عبد الحسين4944251742066025

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائياعدادية واسط للبناتشهد حيدر ماجد عبد الحمزه4945251742066026

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0احيائياعدادية واسط للبناتصابرين كاظم عيدان غضب4946251742066028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائياعدادية واسط للبناتعلياء هاتف زغير حمود4947251742066032

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائياعدادية واسط للبناتغدير جبار جاسم محمد4948251742066033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائياعدادية واسط للبناتغسق ثعبان كاظم ديوان4949251742066035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0احيائياعدادية واسط للبناتفاطمة حيدر محمد جاسم4950251742066036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائياعدادية واسط للبناتفاطمه عامر كاظم ديوان4951251742066039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة588.0احيائياعدادية واسط للبناتلقاء حمود حديد محي4952251742066041

كلية التربية/جامعة القادسية560.0احيائياعدادية واسط للبناتليلى عبد الحر عبد الزهره حسين4953251742066042

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائياعدادية واسط للبناتمنتهى حسن عبد الكاظم حسن4954251742066043

كلية التربية/جامعة القادسية580.0احيائياعدادية واسط للبناتنور الهدى صالح هادي محسن4955251742066044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائياعدادية واسط للبناتنور حميد عبد مدلول4956251742066045

كلية االثار/جامعة الموصل421.0احيائياعدادية واسط للبناتهدى علي عبد الحسين عبد الرضا4957251742066047

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائياعدادية واسط للبناتوالء هاتف زغير حمود4958251742066048

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائياعدادية الفاطمية للبناتحنان فليح فرحان صكبان4959251742068005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0احيائياعدادية الفاطمية للبناترغد حسني ناظم عباس4960251742068008

كلية التمريض/جامعة تلعفر608.0احيائياعدادية الفاطمية للبناتزهراء حبيب محمد سعيد عبد القادر4961251742068010

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية الفاطمية للبناتنور الهدى نجم عبد الزهره مجيد4962251742068021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتبتول عبد االمير محسن عبيس4963251742069001

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية الوادي المقدس االهلية للبناترقية حيدر حسن علي4964251742069002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0احيائيثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتزينب علي مهدي علي4965251742069003

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتأية حاكم عليوي درويش4966251742070003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتاخالص محي رجب زينل4967251742070004

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتاسراء جاسم محمد عليوي4968251742070005

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتاسراء مكي عبد الرضا عزيز4969251742070006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتاآلء علي يوسف كاظم4970251742070008
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتاالء نجم عبد هللا نجم4971251742070009

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتامل حسين حمزه حمود4972251742070010

كلية التربية/جامعة واسط530.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتامنه رياض غالي زغير4973251742070011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل480.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتامنه سلطان ناجي عبود4974251742070012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتامنه موفق جاسم محمد4975251742070013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتانوار عبد العباس يحيى حسن4976251742070014

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتايناس قاسم عبد الزهره محسن4977251742070015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتبنين جاسم وحيد مهدي4978251742070018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة660.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتبنين حيدر جعفر موسى4979251742070019

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتبنين لؤي حسوني عبد خضير4980251742070023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتبيداء عباس ضعن محمد4981251742070026

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتحوراء عالء عبد العظيم دخيل4982251742070033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية526.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتحوراء علي عبودي نعمه4983251742070034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتدنيا جاسم عبد محمد4984251742070037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتدنيا حيدر كامل ناجي4985251742070038

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناترسل احمد هادي عبود4986251742070041

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناترسل عقيل علي جاسم4987251742070043

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناترسل علي فاضل حسن4988251742070044

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناترسل مهند نجم عبد4989251742070045

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء حسين حاتم حسين4990251742070053

كلية التمريض/جامعة البصرة627.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء حمزه كاظم عبد4991251742070054

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء علي جعفر موسى4992251742070059

كلية التمريض/جامعة المثنى634.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء علي حسين مهدي4993251742070060

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء قاسم رسن رستم4994251742070061

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء كريم عبد الحمزه منديل4995251742070064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء كريم ياسر ناطور4996251742070065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء مسلم عباس جاسم4997251742070069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينا سامي زين دغيم4998251742070071

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب ثائر وحيد حسن4999251742070074

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب جواد عزيز محسن5000251742070078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب عالء حميد عبد الحسين5001251742070081

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتساره جواد كاظم كافور5002251742070085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتساره كريم محمد جواد5003251742070086

كلية الطب/جامعة بابل685.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتسامره منصور عباس رضا5004251742070087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية532.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتسجى حسن هادي مراد5005251742070089
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كلية الطب/جامعة القادسية682.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتسجى رسول جاسم حمد5006251742070090

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتسحر هاتف حسن حسون5007251742070092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة605.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتسماح مهدي محمد حسن5008251742070100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتسميه مال هللا جالل جمعه5009251742070101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتشهد حيدر مهدي صالح5010251742070102

كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتشهد عالء غالب عبد المنعم5011251742070103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية483.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتشهد مهدي صاحب عبيد5012251742070104

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية432.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتصباح تكليف عبيد حسن5013251742070105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتصفا رزاق حسن محمد5014251742070107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتضي حيدر حسن مرهون5015251742070109

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية478.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتعلياء جواد كاظم نصيف5016251742070114

كلية التربية/جامعة سامراء507.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتغدير عبد الناصر فليح محسن5017251742070118

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتغسق محمد محمد حسن صادق5018251742070119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتغفران سعد علي حسون5019251742070120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاتن عباس محمد حسن5020251742070121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه جواد حميد حياوي5021251742070122

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه حسين عبد هللا عذاب5022251742070124

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه خضير هادي عبد علي5023251742070125

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه سالم عمران جواد5024251742070127

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه عزيز جواد كاظم5025251742070129

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية476.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه عقيل حاكم ولود5026251742070130

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه قاسم كريم طالل5027251742070133

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه ياسين نعمه عباس5028251742070138

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة592.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتكوثر تحسين كاظم عبد الحسين5029251742070141

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة535.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتكوثر حسين عبد االمير عبيد5030251742070142

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتكوثر صالح عبد هللا محمود5031251742070144

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتمروة رحيم حميد عبد علي5032251742070148

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتمريم غسان يحيى عبيد5033251742070152

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية650.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتمريم منير خضير عباس5034251742070153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة560.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتمريم نعمه لفته حسين5035251742070154

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتمياده ناطق نواف جزاع5036251742070156

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنبأ عبد الحسين مسلم عيسى5037251742070157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنجالء حيدر عدنان عبد الحسين5038251742070158

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنسرين احمد جبار صدام5039251742070163

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنغم عبد الغفار طالب سوف5040251742070164
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كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنور علي يوسف كاظم5041251742070167

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنور كامل حميد شنان5042251742070169

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنور معين علي كريدي5043251742070170

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتنوره سعدون موسى حسن5044251742070172

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتهاجر علوان جواد راضي5045251742070174

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية508.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتهدى نعمان حسين شمخي5046251742070178

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتهند عباس سرحان عبد5047251742070180

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتهند عدنان مرزه عبد الحمزه5048251742070181

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتورود احسان فالح حسن5049251742070183

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0احيائياعدادية الكوفة المركزية للبناتوالء حسن هادي صالح5050251742070186

كلية طب االسنان/جامعة المثنى675.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتتبارك قاسم أياد مسلم5051251742071003

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل573.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتخديجه ناظم عواد كاظم5052251742071005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتدعاء محمد كاظم عباس5053251742071006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الزاكيات للبناترانيا فرزدق حبيب حسين5054251742071007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتزهراء عبد الكريم عوفي سلمان5055251742071008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتزهراء علي يوسف صكبان5056251742071009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتزينب عبد مسلم محمد عبد علي5057251742071010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتزينب قاسم أياد مسلم5058251742071011

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتسماح حيدر جرود دندول5059251742071014

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتعذراء هادي صالح فضي5060251742071016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتغدير علي جاسم سلمان5061251742071017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتغفران مهدي محسن عبد الحسن5062251742071019

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتفاطمه احمد عجيل حامد5063251742071020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتفاطمه زيد جليل مطلب5064251742071021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتفاطمه عبد الرضا عبيد سلمان5065251742071023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتفاطمه محمد عبد هللا علوان5066251742071024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتفوزيه قاسم محمد اسماعيل5067251742071025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتمريم راضي مطرود كاظم5068251742071026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتمريم عبد الكريم داخل مهدي5069251742071027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتمنار فالح حسن موسى5070251742071028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتنوره عباس موسى محمد5071251742071029

كلية الفقه/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتنورهان حميد كاظم حميد5072251742071030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائياعدادية الزاكيات للبناتيقين جاسم جبار مناحي5073251742071031

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.3احيائيثانوية المتميزاتافياء حيدر عبد الجبار طاووس5074251742074002

كلية العلوم/جامعة الكوفة652.3احيائيثانوية المتميزاتبنين أحمد سعيد ابراهيم5075251742074003
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كلية الطب/جامعة الكوفة700.3احيائيثانوية المتميزاتتقى علي رزاق حسن5076251742074004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة685.5احيائيثانوية المتميزاتتقى محمد طالب عبد الحسين5077251742074005

كلية الطب/جامعة الكوفة702.8احيائيثانوية المتميزاتتقى وسام علي حسين5078251742074006

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.5احيائيثانوية المتميزاتجمانه حيدر محمد موسى هادي5079251742074007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.4احيائيثانوية المتميزاتجمانه عبد الرضا كاظم جواد5080251742074008

كلية الطب/جامعة الكوفة694.7احيائيثانوية المتميزاتحوراء محمد حسين باقر شريف5081251742074009

كلية العلوم/جامعة الكوفة657.8احيائيثانوية المتميزاتدنيا محمد حسين محمود صاحب5082251742074010

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.6احيائيثانوية المتميزاترحمه حسن هادي عباس5083251742074011

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة705.8احيائيثانوية المتميزاترقية كفاح محمد باقر محمد حسين5084251742074012

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.8احيائيثانوية المتميزاترهام رحيم خريبط عطيه5085251742074013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.1احيائيثانوية المتميزاتزهراء احمد نوري هاشم5086251742074014

كلية الطب/جامعة الكوفة692.8احيائيثانوية المتميزاتزهراء انور صبيح مخيف5087251742074015

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة692.5احيائيثانوية المتميزاتزهراء سعد رسول صادق5088251742074016

كلية العلوم/جامعة الكوفة641.4احيائيثانوية المتميزاتزهراء محمد مطلب عزوز5089251742074017

كلية الطب/الجامعة العراقية683.5احيائيثانوية المتميزاتزينب فارس شريف جهادي5090251742074019

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة692.5احيائيثانوية المتميزاتزينب محمد حسن احمد5091251742074020

كلية الطب/جامعة الكوفة694.8احيائيثانوية المتميزاتساجده عماد كاظم جواد5092251742074021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة647.2احيائيثانوية المتميزاتسرى علي جواد عبد النبي5093251742074023

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.5احيائيثانوية المتميزاتضحى محمد غالي راهي5094251742074025

كلية الطب/جامعة الكوفة696.8احيائيثانوية المتميزاتعال حسين ضاحي مزهر5095251742074026

كلية الطب/جامعة الكوفة696.9احيائيثانوية المتميزاتغادة حسين شمخي جبار5096251742074027

كلية الطب/جامعة الكوفة694.6احيائيثانوية المتميزاتفاطمه عباس صالح مهدي5097251742074028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.7احيائيثانوية المتميزاتفاطمه عبد الكريم جبر حبيب5098251742074029

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.4احيائيثانوية المتميزاتفاطمه عقيل حسين عبود5099251742074030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.2احيائيثانوية المتميزاتفاطمه فضل عبد الحسين خليل5100251742074031

كلية اللغات/جامعة الكوفة610.8احيائيثانوية المتميزاتمريم بهاء محمد حسن عبد الزهره5101251742074033

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.8احيائيثانوية المتميزاتمريم ليث نجم عبد5102251742074034

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية676.2احيائيثانوية المتميزاتمريم ميري حسن عبد5103251742074035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية المتميزاتمريم ياسر فتحي فليح5104251742074036

كلية الطب/جامعة الكوفة695.4احيائيثانوية المتميزاتنبأ محسن شمخي جبار5105251742074038

كلية الصيدلة/جامعة المثنى690.3احيائيثانوية المتميزاتنور فاضل محمد حسن هادي5106251742074039

كلية الطب/جامعة الكوفة698.8احيائيثانوية المتميزاتهدى ساجد حميد عبد5107251742074040

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674.7احيائيثانوية المتميزاتهند قيس عباس عبد5108251742074042

كلية الطب/جامعة كربالء682.2احيائيثانوية المتميزاتيسر ميثم محمد حسين مجبل5109251742074043

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائياعدادية صنعاء للبناتالتفات عبود ماشي حسن5110251742075006
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0احيائياعدادية صنعاء للبناتبتول حميد سلمان وله5111251742075010

كلية اآلداب/جامعة بابل505.0احيائياعدادية صنعاء للبناتبتول يوسف هاني عطوب5112251742075011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية صنعاء للبناتبنين حميد عمران يوسف5113251742075014

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية صنعاء للبناتبيداء كريم جبار عزوز5114251742075016

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية صنعاء للبناتدعاء حسين هادي حسين5115251742075020

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0احيائياعدادية صنعاء للبناترقيه طه مجهول سلمان5116251742075022

كلية الطب/جامعة بابل685.0احيائياعدادية صنعاء للبناترند محمد عبد زيد ناهي5117251742075024

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية صنعاء للبناتريام اياد نعمه خضير5118251742075026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياعدادية صنعاء للبناتزهراء حبيب لفلوف عزوز5119251742075028

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعدادية صنعاء للبناتزهراء عيدان هادي شاهين5120251742075029

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0احيائياعدادية صنعاء للبناتزهراء محمود فالح هادي5121251742075031

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائياعدادية صنعاء للبناتزهراء ناصر عبد االمير عذاب5122251742075032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0احيائياعدادية صنعاء للبناتزينب جاسم محمد علي5123251742075033

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0احيائياعدادية صنعاء للبناتزينب علي كاظم عذافه5124251742075036

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائياعدادية صنعاء للبناتسحر حاجم جاوي واوي5125251742075038

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياعدادية صنعاء للبناتسمية مشتاق عبد هللا عبد الحمزه5126251742075039

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائياعدادية صنعاء للبناتسهى قاسم كاظم عباس5127251742075040

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائياعدادية صنعاء للبناتسيوف عوده عبد زيد رومان5128251742075041

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0احيائياعدادية صنعاء للبناتضحى صباح عزيز حسين5129251742075045

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائياعدادية صنعاء للبناتفاختة تحسين عزيز عبد هللا5130251742075047

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0احيائياعدادية صنعاء للبناتلمى حيدر سعيد ذياب5131251742075050

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية صنعاء للبناتمروه حسن عبد الزهره سلمان5132251742075052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية صنعاء للبناتمريم شاكر حسين جاسم5133251742075053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائياعدادية صنعاء للبناتنبأ جودة بجاي حاجم5134251742075055

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية صنعاء للبناتنور الهدى جاسم محمد حسن5135251742075057

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائياعدادية صنعاء للبناتوفاء علي جبار عيدان5136251742075066

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0احيائياعدادية صنعاء للبناتوفاء كاظم هادي هاشم5137251742075067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتأخالص علي فليح خنيطل5138251742076001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتازهار حيدر محمد سعد5139251742076004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء481.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاسماء عبد الكاظم حميد كاظم5140251742076007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاوهام فاضل عزيز حسن5141251742076010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبتول خضير عباس نعمه5142251742076014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبراء علي كاظم عمران5143251742076016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين راجح جدوع محمد5144251742076017

كلية التمريض/جامعة كربالء635.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين فاضل حسن كاظم5145251742076018
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كلية التمريض/جامعة ميسان627.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتتبارك محمد كريم عرد5146251742076019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناترؤى فاضل عبيس صالح5147251742076026

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناترسل موسى حسين خنيطل5148251742076030

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناترواء جميل عبد الحسن محسن5149251742076032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء حسن جودي عبد السادة5150251742076033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء حسن كريم حسن5151251742076035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء سالم حمود شبوط5152251742076037

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء علي كاطع عبد الحسين5153251742076040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة593.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء فيصل كريم حسين5154251742076041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء محمد طالب فليفل5155251742076043

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينب جابر رشيد جبار5156251742076046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينب حاكم عبد الحمزه ناجي5157251742076049

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينب فاضل هاتف عباس5158251742076055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينه سالم جواد شهيد5159251742076056

كلية التربية/جامعة الكوفة610.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتساره محمد شهيد عيدان5160251742076058

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتسجى سالم حمود شبوط5161251742076059

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتسرى قاسم عبد اليمه حنظل5162251742076060

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتسهاد هالل عبد عليوي5163251742076061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتشهد عبد الرضا عبد االمير منسي5164251742076062

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتصابرين عناد شنان كشيش5165251742076064

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتصفا مسلم عبد هللا شناوه5166251742076066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية532.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتضحى حسين عبد الخضر حسين5167251742076067

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى504.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتضمياء كامل عبد الواحد عيسى5168251742076068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمه حسن جودي عبد السادة5169251742076072

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمه عناد شنان كشيش5170251742076074

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفرح عمران موسى تومان5171251742076078

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتكوثر عليم شريف رسول5172251742076081

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتمـأرب عبد الرضا محي وطبان5173251742076082

كلية التمريض/جامعة كربالء635.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتمريم علي حنون عبد الحسين5174251742076085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتمنار ثامر جبار مشهد5175251742076088

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتميساء كريم عبد الرضا محمد5176251742076091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتميالد سالم عبد العالي جبار5177251742076092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتنور الهدى احمد عبد العالي جبار5178251742076094

كلية التربية/جامعة القادسية550.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتنور الهدى سامي حميد برهي5179251742076095

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية641.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتنور تحسين نوماس موسى5180251742076096
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتهديل عبد الحسن فليح حسن5181251742076104

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة485.0احيائياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتهديل مراد شنان كشيش5182251742076105

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتأزل فالح حسن رحيم5183251742077001

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتآالء سليم محمد جعفر صادق5184251742077002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتحنين ازهر جاسم محمد5185251742077004

كلية التمريض/جامعة تلعفر596.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناترانيا حيدر جابر ناجي5186251742077006

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتنور صباح يوسف مهدي5187251742077025

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0احيائياعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتهبه شهيد محسن محي5188251742077026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتافاق ذو الفقار علي محمد رضا5189251742082004

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتتبارك ناصر سعد حسن5190251742082008

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتخالدة حسن دخيل حمو5191251742082012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية502.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتخديجة عبد هللا سعيد حسين5192251742082014

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناترقيه حسين رزاق جبار5193251742082020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتزينب خزعل محمد عبد هللا5194251742082030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية488.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتزينب عباس عبد ادريس راجي5195251742082032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية486.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتزينب مصطفى كامل حسن5196251742082033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتضحى عبد هللا رجب علي ابراهيم5197251742082036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتفاطمه عباس عبد االمير حمود5198251742082039

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتفاطمه علي حسين رزاق5199251742082040

كلية التمريض/جامعة الموصل633.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتفاطمة قاسم جميل يونس5200251742082041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتمريم جاسم ياسين مهنا5201251742082043

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتمريم رضا كاظم عزيز5202251742082044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتنور حاكم سرحان عوده5203251742082050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائياعداديه امنة الصدر للبناتهدى محمود يوسف كاظم5204251742082052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائياعدادية االمير للبناتأسراء احمد شاكر هادي5205251742083001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0احيائياعدادية االمير للبناتأيمان حيدر حمزه ساجت5206251742083003

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائياعدادية االمير للبناتاسراء شمخي جعفر صالح5207251742083004

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0احيائياعدادية االمير للبناتاشرقت صالح جواد كاظم5208251742083006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0احيائياعدادية االمير للبناتبتول جعفر صادق مسلم5209251742083010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائياعدادية االمير للبناتبنين حيدر عبد الحسين محسن5210251742083015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية االمير للبناتتبارك احمد رحيم شكر5211251742083018

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0احيائياعدادية االمير للبناتتقى جواد كاظم حمد5212251742083019

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية االمير للبناتتقى مازن محمد رضا عبد العظيم5213251742083020

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائياعدادية االمير للبناتجمانه حيدر كاظم حسين5214251742083021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائياعدادية االمير للبناتجيهان محمد عزيز حسون5215251742083023
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كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائياعدادية االمير للبناتحنين وسام مراد حمزة5216251742083025

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائياعدادية االمير للبناتحوراء حسن رجب علي محمد علي5217251742083028

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية االمير للبناتخديجه سالم عادل حسون5218251742083030

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائياعدادية االمير للبناتخيريه علي صالح مهدي5219251742083032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية465.0احيائياعدادية االمير للبناترسل فاضل موسى متعب5220251742083035

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة486.0احيائياعدادية االمير للبناترسل قاسم حسين سلمان5221251742083036

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية االمير للبناترقيه حسن أمين مهدي5222251742083038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية االمير للبناترقيه محمود حمودي محمود5223251742083039

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية االمير للبناتزهراء حسن مسلم جادر5224251742083042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائياعدادية االمير للبناتزهراء علي حسين خشان5225251742083046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0احيائياعدادية االمير للبناتزهراء فالح جالي عنين5226251742083049

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائياعدادية االمير للبناتزينب حامد سكر علي5227251742083051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0احيائياعدادية االمير للبناتزينب قاسم اسماعيل ابراهيم5228251742083057

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائياعدادية االمير للبناتزينه نافع سعيد عبد هللا5229251742083059

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية436.0احيائياعدادية االمير للبناتساره فاضل جاسم رحمن5230251742083062

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0احيائياعدادية االمير للبناتسرى حيدر حسين طاهر5231251742083067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية االمير للبناتشهد احمد غازي هادي5232251742083072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائياعدادية االمير للبناتشهد حيدر نوري عبد الحسين5233251742083073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0احيائياعدادية االمير للبناتشهد خالد حسن جبار5234251742083074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائياعدادية االمير للبناتشهد محمد زهير محمد5235251742083076

كلية التمريض/جامعة الكوفة652.0احيائياعدادية االمير للبناتفاطمه حاتم علي شحيل5236251742083082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية491.0احيائياعدادية االمير للبناتفاطمه حيدر عباس مهدي5237251742083084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0احيائياعدادية االمير للبناتفاطمه صباح داخل عبد هللا5238251742083086

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائياعدادية االمير للبناتفاطمه علي محمد شبيب5239251742083087

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائياعدادية االمير للبناتفرح علي نصيف جاسم5240251742083094

كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0احيائياعدادية االمير للبناتكوثر حافظ جبار سبتي5241251742083096

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائياعدادية االمير للبناتلبنى مفيد صالح محمد علي5242251742083097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعدادية االمير للبناتمريم سعد جواد عيسى5243251742083101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة636.0احيائياعدادية االمير للبناتمريم محمد عبد العزيز نعيمة5244251742083102

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0احيائياعدادية االمير للبناتمريم مقداد عبد المحمد صالح5245251742083103

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم589.0احيائياعدادية االمير للبناتمسرات صامد سعيد حميد5246251742083104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية االمير للبناتنبأ عبد الحمزه حلبوص جالب5247251742083108

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0احيائياعدادية االمير للبناتنها محمد حسين علوان5248251742083112

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائياعدادية االمير للبناتنور الهدى حيدر كريم حمزه5249251742083114

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة556.0احيائياعدادية االمير للبناتنور الهدى عامر صيهود جاسم5250251742083116
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0احيائياعدادية االمير للبناتنور حسين محسن اسماعيل5251251742083119

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائياعدادية االمير للبناتنور محمد حساني محمد5252251742083124

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية االمير للبناتنور محمد رضا حسين عبد5253251742083125

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0احيائياعدادية االمير للبناتهاجر عباس محمد كاظم5254251742083126

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0احيائياعدادية االمير للبناتهدى صاحب نعمه عبد الواحد5255251742083134

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائياعدادية االمير للبناتهدى عبد الكريم عبد االمير علي5256251742083135

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية533.0احيائياعدادية االمير للبناتهديل حامد فاهم عبد المهدي5257251742083136

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0احيائياعدادية االمير للبناتيقين محمد كاظم جابر5258251742083140

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية480.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتألق حافظ جواد ظاهر5259251742084001

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتآيات أحمد عبد كاظم5260251742084003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتآيات احمد عبد الزهره هادي5261251742084004

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتأيات جواد كاظم زاير5262251742084005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتآيات عبد الرزاق حسين مهدي5263251742084007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتآيات وادي عجيل كاظم5264251742084008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتأبتهال احمد جاسم شواله5265251742084009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاسراء امين مزعل علي5266251742084013

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاسراء سعد حسن علي5267251742084015

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتأسراء عقيل محمد عبد الزهره5268251742084017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاسراء مكي جاسم محمد5269251742084019

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة426.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاسماء سالم صاحب بستان5270251742084021

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاسماء عمار حاتم غازي5271251742084023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاسيل كريم شاكر عبود5272251742084025

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاالء احمد عبد االمير عبد الحمزه5273251742084027

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتالزهراء عامر صبار محسن5274251742084029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة586.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاميره جهادي خضير عبيد5275251742084033

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتاميره كاظم عطيه ستار5276251742084034

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتانوار جليل رحيم خشه5277251742084035

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايات زهير تايه عبث5278251742084036

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايات عامر مهدي صبار5279251742084037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة647.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايات محمد جعفر عباس5280251742084039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايات هادي صاحب هادي5281251742084040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى622.5احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايالف وليد صاحب صادق5282251742084042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية500.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايمان أحمد لفته وناس5283251742084043

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتايه صادق محمد عباس5284251742084046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة575.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبان فاضل عباس مصطفى5285251742084047
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبتول حسن هادي عبد الحسين5286251742084048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبلسم صادق عبد الواحد ناصر5287251742084052

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين احمد فيصل غازي5288251742084054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين حاكم عباس لفته5289251742084056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين حميد جواد كاظم5290251742084058

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة482.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين رضا حسوني عبد االمير5291251742084060

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين سالم والي عبود5292251742084061

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين شمخي جبر حسون5293251742084062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية509.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين علي محمد شاكر محمود5294251742084067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين محمد رضيوي عبد5295251742084071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين مسلم شاكر ناصر5296251742084072

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة533.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين مناف خالد منفي5297251742084073

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين نصير راهي عبد الزهره5298251742084074

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين نعمان جبار عباس5299251742084075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتتبارك باسم حمودي كاظم5300251742084077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتتبارك حسين شهيد خشان5301251742084078

كلية الفقه/جامعة الكوفة518.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتجنان جبار حسين علوان5302251742084087

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنين باسم حسن حسون5303251742084089

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنين جبر حناج عوفي5304251742084090

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية481.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنين عقيل ناصر عاصي5305251742084092

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنين نبيل فاضل عباس5306251742084093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنين يحيى علي شوين5307251742084094

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء ثامر صليبي كاظم5308251742084096

كلية اآلداب/جامعة الكوفة556.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء رائد حميد جياد5309251742084099

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء سجاد شاكر شنشول5310251742084100

كلية الطب/جامعة االنبار679.1احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء صمصام رشيد جاسم5311251742084101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء عامر فضيل حسون5312251742084103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء عباس جابر جعفر5313251742084104

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل618.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء عباس محمد عبود5314251742084105

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء فاضل جابر عباس5315251742084108

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء موسى جعفر باقر5316251742084111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء نوري محمد صادق باقر5317251742084113

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتختام زايد خلف حسوني5318251742084115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتدعاء حاكم محمد رضا عبد االمير5319251742084118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتدعاء حسن علي صالح5320251742084119
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتدعاء صبيح عبد الخضر عبد الكريم5321251742084120

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترؤى خضير عباس مجدي5322251742084124

كلية الطب/جامعة القادسية682.5احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترانيا سالم رزاق خضير5323251742084125

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترجاء حسن جابر كردي5324251742084126

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترسل رائد عبد هللا سعد5325251742084132

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة528.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترسل رعد عوض بطي5326251742084133

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة478.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترسل هادي محمد كاظم5327251742084135

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية466.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه زايد خلف حسوني5328251742084139

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه زايد مطشر محمد5329251742084140

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة513.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه سلمان هادي صاحب5330251742084141

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه علي سرحان عبود5331251742084142

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه علي موسى مهوس5332251742084143

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتروان فالح حسن جالب5333251742084149

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء احمد عبد الزهره حمزه5334251742084151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء احمد ناصر حسون5335251742084152

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء اياد جابر هذال5336251742084153

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء جبار صافي شاكر5337251742084156

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء جواد كاظم جوده5338251742084157

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حسن حسين حسن5339251742084161

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حسن فليح لهمود5340251742084162

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حمودي مخيف عيدان5341251742084163

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء479.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حميد حسون خنفور5342251742084164

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة521.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حيدر عبد زيد حمزه5343251742084165

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حيدر ميري عبد5344251742084166

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عباس مطرود فليح5345251742084174

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عبود كاظم وناس5346251742084177

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عبودي خضير عباس5347251742084178

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل445.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عرفات احمد داؤد5348251742084179

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عزيز كاظم حسين5349251742084180

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء علي شهيد عبد5350251742084183

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء علي محمد حسين علي5351251742084186

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء فؤاد جواد حسن5352251742084188

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء فالح حسن خضير5353251742084190

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية439.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء كاظم حمزه مخيف5354251742084192

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء محسن اسماعيل يعقوب5355251742084195
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كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء محمد جميل يوسف5356251742084197

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء منذر نعمان جواد5357251742084200

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء مهدي حبيب جهاد5358251742084201

كلية التمريض/جامعة ميسان628.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء نواف هادي خشان5359251742084202

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة553.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء هاني صاحب علي5360251742084203

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب باقر بشير سوادي5361251742084209

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب جميل كاظم سحور5362251742084212

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب حيدر اسكندر شاكر5363251742084216

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب رشاد عبد حسن5364251742084220

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب سلمان عبد زيد حمزه5365251742084223

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب صباح عطيه عاشور5366251742084225

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب عادل عبود كاظم5367251742084226

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب عبد الصاحب كسار عوده5368251742084229

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب عدنان عطيه زغير5369251742084232

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب علي عبد الرضا حسين5370251742084236

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب علي محمد مصطفى5371251742084238

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية484.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب عماد موسى نغيمش5372251742084239

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب كاظم عطيه عبد5373251742084240

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب ماجد رسول عبد الكريم5374251742084243

كلية التمريض/جامعة بابل657.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب مهند نجم عبد هللا5375251742084249

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينه ضاحي تايه مدلول5376251742084255

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينه محمود زاهر كنين5377251742084256

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة602.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتساره احمد اسد محمد علي5378251742084259

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسارة احمد جواد كاظم5379251742084260

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتساره حيدر عباس حسين5380251742084263

كلية اآلداب/جامعة القادسية536.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسبأ نجاح رحيم عطيه5381251742084268

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى حسن عبد الرضا حسين5382251742084270

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى حميد عبد الزهره هادي5383251742084271

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى خزعل عبد نور جياد5384251742084272

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى زغير حسين نشمي5385251742084275

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى قاسم هادي وناس5386251742084277

كلية الفقه/جامعة الكوفة498.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسجى منذر نعمان جواد5387251742084278

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسرى فؤاد عالج صيهود5388251742084281

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسكينه بشير حسن خضر5389251742084283

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتسوزان ماهر صاحب مهدي5390251742084288
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كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشفاء عادل جاسم مشتوم5391251742084289

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهد حسين هادي عبد هللا5392251742084291

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهد حيدر محي ناصر5393251742084292

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهد ضرغام ماجد عبد الحسين5394251742084293

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة531.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهد فاضل عباس شاكر5395251742084294

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية468.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهد كاظم حمزه مخيف5396251742084295

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهالء باسم محمد عبد5397251742084298

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة522.6احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتصفا صاحب طالب سليم5398251742084300

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتصفا نعمه سيد كل محمد ميرزا5399251742084301

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتضمياء محمد حسين عبود5400251742084304

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة523.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعبير حسين شاكر ناجي5401251742084308

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعذراء خير هللا محمد حسين5402251742084310

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعذراء علوان شاكر عبد هللا5403251742084311

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعذراء نعمه عبد الرضا كريم5404251742084312

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.1احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعال صائب راضي جليل5405251742084313

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعلياء خضير عبيس حسن5406251742084315

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعلياء عبد الحسين محمد حمود5407251742084316

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعلياء علي جبار نعيمه5408251742084318

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتعيون عمار علي مزعل5409251742084320

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتغدير بشير سعيد زباله5410251742084322

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتغدير عبد كاظم فياض5411251742084323

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتغدير عالء حسين كاظم5412251742084324

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتغدير ناجي سعيد محمد علي5413251742084325

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة كربالء482.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتغفران طالب نوماس سالم5414251742084328

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه احمد قاسم عباس5415251742084331

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه الزهراء عامر جواد عبد الرضا5416251742084332

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه اياد جواد سكر5417251742084334

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه حسن عبد الحسين نجم5418251742084338

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه حسن عبود عالوي5419251742084339

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه حسين محمد مصطفى5420251742084340

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه خضير عباس محمد5421251742084342

كلية اآلداب/جامعة بابل520.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه داخل كظيم محمد5422251742084343

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه رياض جبار كاظم5423251742084344

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة681.4احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه صادق جعفر سعيد5424251742084346

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه صادق عليوي ناصر5425251742084347
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه عائد موحان جاسم5426251742084349

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية522.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه عبد الستار جبار حساني5427251742084350

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه علي حبيب عمران5428251742084353

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه علي عبد الحسن سلمان5429251742084354

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه فارس جواد جعفر5430251742084356

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمة منصور محمد علي5431251742084362

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمة نعمان كامل وحيد5432251742084364

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه نواف هادي خشان5433251742084365

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرح عماد عبد هللا حسن5434251742084368

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرقان احسان علي حسين5435251742084369

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرقان جاسم محمد محسن5436251742084370

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرقان رضا حسوني عبد االمير5437251742084371

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة584.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرقان كريم جبار مهدي5438251742084374

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية484.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرقان مسلم جواد خضير5439251742084375

كلية التربية األساسية/جامعة بابل536.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتفضه يوسف هاني عطوب5440251742084376

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمروه حافظ هادي يوسف5441251742084385

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمروه حمودي عبد صادق5442251742084386

كلية اللغات/جامعة الكوفة609.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم أسعد رسول محمد جواد5443251742084388

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم احمد حميد ياسين5444251742084389

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم اركان جبار عباس5445251742084390

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية517.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم اسماعيل محمد علي اسماعيل5446251742084391

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية514.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم حيدر سهيل عبد5447251742084392

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة486.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم خضير جاسم محمد5448251742084393

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم عالء جاسم حسين5449251742084398

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.8احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم علي كاظم محمد5450251742084399

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم كامل فاضل حسين5451251742084400

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمسره عبد االمير عبود سليم5452251742084401

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمشارق عبد السميع عبد الزكي عبد المجتبى5453251742084402

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة475.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمعصومه جواد محمد صالح محمد حسن5454251742084404

كلية التمريض/جامعة الكوفة636.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمالك اركان محمد حسين محمد5455251742084406

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمالك زهير رسول محمد جواد5456251742084407

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة488.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمنين عامر كاظم جواد5457251742084409

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتمها كفاح عبد الرزاق عبد علي5458251742084410

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.1احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتميس شبر عباس علي5459251742084411

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتميس ماجد فاضل خضير5460251742084412
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كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتميعاد سلمان مرزوك فهد5461251742084413

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنبأ جمال جبار ذخر5462251742084415

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنبأ جواد كاظم صالح5463251742084419

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنبراس عبد الكريم عبد الساده حسن5464251742084420

كلية التربية/جامعة الكوفة598.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتندى ابراهيم فارس عسكر5465251742084421

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة568.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتندى عبد الحسين كاطع كريم5466251742084423

كلية اآلداب/جامعة الكوفة534.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنرجس عباس عزران كاظم5467251742084427

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنرجس علي موسى مهوس5468251742084428

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء484.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنضال رحيم كاظم حساني5469251742084429

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنوال حمزه عبد علي عبيد5470251742084431

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنوال رحيم حسن كاظم5471251742084432

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور أحمد تقي محمد5472251742084433

كلية التربية/جامعة القادسية567.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور احمد صاحب كاظم5473251742084434

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة612.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور الهدى سعد عوض بطي5474251742084436

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور الهدى عباس فليح حسن5475251742084437

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور الهدى عبد هللا كريم موزان5476251742084438

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور الهدى عدنان طالب حسن5477251742084439

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور الهدى فاضل ابراهيم مجبل5478251742084441

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور جواد كاظم حميدي5479251742084442

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية481.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور حسين عبد االمير حسن5480251742084444

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة590.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور عامر عبد الحسين صاحب5481251742084447

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء625.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور عبد الجليل علي هادي5482251742084448

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور علي حسين عبد علي5483251742084452

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور عيدان جياد هزام5484251742084454

كلية التربية/جامعة سامراء510.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور محمد جعفر حسن5485251742084455

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور ناظم جواد كاظم5486251742084457

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور نجم عبد الحسن عباس5487251742084460

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهاجر راضي عبد هللا ناصر5488251742084467

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهاله رياض جابر كاظم5489251742084470

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهاله محمد فهد شمران5490251742084471

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهبة هللا كريم عبد حمزه5491251742084472

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهبه سلمان مديون عبد السيد5492251742084473

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهدى احمد جالب نهيب5493251742084475

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهدى عراك حنون غازي5494251742084479

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهديل حسن هادي سلمان5495251742084481
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النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتهند خالد عبد الكريم كاظم5496251742084483

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتوديان رعد حسين جابر5497251742084489

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية479.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتورود نزار فاضل شهيد5498251742084492

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتوسن حسين جاسم دسته5499251742084493

كلية التربية/جامعة الكوفة602.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتوالء عماد درداب كاظم5500251742084497

كلية القانون/جامعة الكوفة614.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتياسمين عدي فاهم كاظم5501251742084499

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتياسمين علي شهيد عبد5502251742084500

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية513.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتيقين ناظم عبد الحسين غازي5503251742084501

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائياعدادية الساجدات المركزية للبناتيمامه عباس محمد باقر حلو5504251742084502

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتأباء حسين رهيف حسن5505251742085001

كلية العلوم/جامعة ميسان573.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتآيات صادق حسن راشد5506251742085002

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتافنان عبودي كاظم عباس5507251742085003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتبتول نصيف جاسم نصيف5508251742085005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة622.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء احمد حسن ناجي5509251742085016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء كريم عبد الجليل عبد الحسن5510251742085019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية518.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب حسنين كريم كاظم5511251742085022

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتسحر فرعون محمد عبد الرضا5512251742085026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية خولة بنت األزور للبناتنور احمد عبد الحسين عبد االمير5513251742085038

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتاضواء كريم محمد رضا مارد5514251742086002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتانفال موسى مطر زبالة5515251742086003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتانوار قاسم هاتف عمران5516251742086004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين رائد حامد ياسين5517251742086009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين طارق محمد حسن5518251742086010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين عادل هادي محمد علي5519251742086011

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتتبارك حسن وحيد حسين5520251742086013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتتبارك كريم حسان محمد5521251742086014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتتماره سعد عباس شدهان5522251742086016

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتحنين عادل فريح محمد5523251742086017

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء حميد جاسم حمود5524251742086020

كلية التمريض/جامعة تلعفر591.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء عادل شاكر عطية5525251742086021

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء محمد محي نعمة5526251742086023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتدنيا طالب صكبان كريم5527251742086026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناترسل مهدي عبيد مهدي5528251742086030

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار508.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناترقيه قاسم صاحب جبر5529251742086031

كلية الفقه/جامعة الكوفة502.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء باقر جاسم محمد5530251742086033
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء سعد عباس محمد5531251742086034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء شاكر محسن كاظم5532251742086035

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط484.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء عقيل نعمه محسن5533251742086037

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء محمد جاسم حسين5534251742086038

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء ناجح حسن مهدي5535251742086039

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب سعد ناصر حسين5536251742086040

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب عماد جبر حسين5537251742086041

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب مياح سوادي محمد5538251742086042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتساره عبد الوهاب عبد االمام جراد5539251742086043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار506.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتسناء ابراهيم صاحب جبر5540251742086048

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتشهد توفيق كاظم عبد المهدي5541251742086051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة569.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتعلياء ماجد عبد الحمزة رمضان5542251742086054

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتغفران مهدي ناجي عبود5543251742086055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمه عبد الخالق رسول هاني5544251742086059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة عبد الرزاق سعيد ناصر5545251742086060

كلية التربية/جامعة الكوفة608.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة فاضل حامد علي5546251742086061

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة قاسم كريم عباس5547251742086064

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفاطمة ناجح حسن مهدي5548251742086065

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفرح باقر حميدي حمزة5549251742086066

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفرح زهير وحيد مشكور5550251742086067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتفضة كاظم رضا كاظم5551251742086068

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتكوثر حمزة عبد مسلم محمد5552251742086070

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتمروه محمد رضا متعب سهل5553251742086072

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتمنى وهاب يونس علي5554251742086075

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتنبأ عادل عبد طالب5555251742086076

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتنرجس كنعان طارق عبد الصاحب5556251742086078

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور الهدى عدنان صالل هاشم5557251742086080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتنور هاني سلوم عزيز5558251742086084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتهدى محمد هادي حسين5559251742086086

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية497.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتورود علي حسين علي5560251742086087

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتيقين حيدر طه ناصر5561251742086089

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة488.0احيائياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء حيدر حسون سلمان5562251742086090

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتابرار علي هادي علي5563251742087005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتابرار منذر نعمان خضير5564251742087006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء624.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاسنى مضر عبد الهادي محسن5565251742087007
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاصاله محمد مهدي حميدي5566251742087008

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة667.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتانوار صالح محمد مهدي محمد5567251742087010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة554.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتبركات علي مالك كاظم5568251742087011

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتبسمه قصي رووف محمد5569251742087012

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتبنين فيصل نور عباس5570251742087014

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتبارك محمد حسين كاظم محسن5571251742087015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتقوى كوتي طعيمه عبد هللا5572251742087017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتقى رعد صالح مهدي5573251742087018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة576.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتجمانه باسم عبد الرووف راضي5574251742087022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتحوراء هيثم جاسم عبد هللا5575251742087023

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناترغد محمد عباس حسين5576251742087024

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناترقية محمد كاظم حمد5577251742087025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناترقيه محمد مايح حسين5578251742087027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناترواء سعدي نصيف جاسم5579251742087029

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزهراء حسين هادي حسن5580251742087031

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة570.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزهراء سلطان عبد الرزاق ضيدان5581251742087035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزهراء عماد موسى ذهب5582251742087038

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب حسين نصير عبد العزيز5583251742087041

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب صفاء حسين علوان5584251742087042

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب علي رسول رشيد5585251742087044

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب علي صبحي يوسف5586251742087045

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب قاسم عبد هللا هادي5587251742087048

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب قيس عداي شرامه5588251742087049

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتساره كامل عبد الهادي عبود5589251742087050

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتشذى هيثم عدنان عتوي5590251742087052

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتشهد عصام نعمه عبود5591251742087053

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتضحى قاسم رسول شاكر5592251742087054

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتطيبه سجاد عبد زيد حسين5593251742087055

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمة غسان صاحب محمد جواد5594251742087059

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمه حسنين عبد المحمد مهدي5595251742087060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمه حسين هادي حسن5596251742087061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء628.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمه علي صادق حسين5597251742087066

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتقبس مهدي عبد الهادي عطيه5598251742087068

كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتكوثر فاضل رشيد مجيد5599251742087069

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتمريم محمد هويل كريم5600251742087071
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كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتمنار احمد صبري محمود5601251742087072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية499.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتمنار الدين سعيد صبري راشد5602251742087073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتنرجس احمد محمود احمد5603251742087075

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتنور الهدى عباس باقر مهدي5604251742087076

كلية اللغات/جامعة الكوفة611.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتهدى اسعد عبد الكاظم عبيد5605251742087079

كلية التربية/جامعة واسط543.0احيائيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتهدى علي عبد الرحمن محمد5606251742087080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاسراء خليل حياوي كريم5607251742089006

كلية التربية/جامعة الكوفة627.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاسماء عذاب حسن وهاب5608251742089008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتايمان محسن رضا محمد5609251742089011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبتول مكي علي حسون5610251742089012

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبشائر محمد عبد االمير كاظم5611251742089014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبشرى شاكر موسى خليل5612251742089015

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتبنين جابر حسين كحيط5613251742089016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتقى علي نعمان عباس5614251742089020

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتحبيبه فالح حسن مهدي5615251742089022

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية439.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتحنين سالم زايد جبر5616251742089024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتحوراء سلمان علي مهدي5617251742089028

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتحوراء صبحي كاظم خضير5618251742089030

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتدعاء عباس عبد فرهود5619251742089034

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترسل ثائر عبد الحميد حسين5620251742089038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية505.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترسل صبحي حاتم عبد الرضا5621251742089039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترسل علي حسين عليوي5622251742089040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناترقيه محمود جاسم محمد5623251742089043

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتريام محمد سلمان محمد5624251742089044

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة478.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء فاضل حسين علوان5625251742089047

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزهراء كريم عبد االمير حسن5626251742089048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب صباح عاشور حمداوي5627251742089050

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتزينب عبد زيد شاكر علي5628251742089051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتساره عصام كامل عبد هللا5629251742089055

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتساره علي يحيى عبيد5630251742089056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتشيرين تحسين كاظم خليل5631251742089063

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعذراء عدنان ناجي عبود5632251742089065

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتعذراء محمد جاسم شنين5633251742089066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتفاطمه عبد الستار خيون مهدي5634251742089068

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتفردوس ناصر ظاهر محسن5635251742089071
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتقمر حسين مرزوك سلمان5636251742089072

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية458.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتمروه جاسم عبد الساده مدلول5637251742089074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتمريم فالح كرينص عطيوي5638251742089076

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتمالك حسين مرزوك سلمان5639251742089078

كلية التربية/جامعة الكوفة598.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور الهدى صاحب صادق عبد5640251742089080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور الهدى عالء جواد حبيب5641251742089081

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور الهدى كاظم عبيد موسى5642251742089082

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة689.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور حازم احمد علي5643251742089083

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور غانم كامل شمران5644251742089086

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور محمد ناهي سعدون5645251742089088

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور مسلم شهيد مسلم5646251742089089

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتهبه كريم حاتم كزار5647251742089090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتهدى حميد عبد االمير علي5648251742089091

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتهيام جواد أمير راشد5649251742089094

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتورود عباس عبد فرهود5650251742089095

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاروى سالم جادر جبار5651251742092001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالزهراء رعد شكري اسماعيل5652251742092002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتامامه فاضل جعفر حساني5653251742092003

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتبركات سعد عباس كاطع5654251742092004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتتقى مؤيد عبد كاظم5655251742092006

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتحنين عادل محمد محسن5656251742092007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتحنين كاظم جياد جاسم5657251742092008

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناترسل احمد مبارك اسماعيل5658251742092009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتزهراء حسين محمد حنظل5659251742092011

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتزهراء نبيل جميل ابراهيم5660251742092013

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتزينب حمزه رضا مرتضى5661251742092014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتزينب حيدر جاسم محمد5662251742092015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتزينب سعدي جبر سعد5663251742092016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتشهد فارس جابر عبد هللا5664251742092018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتفاطمه بهاء عبد اليمه حسين5665251742092019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتفاطمه عبد االمير عبله عبد الكاظم5666251742092020

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتفاطمه فرحان حسن حمزه5667251742092021

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتفاطمه مهدي هاشم حردان5668251742092022

كلية التربية/جامعة الكوفة606.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتنبأ عبد علي عبد الحسين شعالن5669251742092023

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتنقاء صفاء عبد الحسين محمد صالح5670251742092024
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية676.0احيائيثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتهاجر مؤيد عبد الغني عبد الرضا5671251742092025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتآيات سعد عبد المهدي سلمان5672251742096001

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتآيات سليم مهدي عصواد5673251742096002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية513.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتآيات عالوي جواد عبد الرضا5674251742096003

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتأيه حسن جابر هادي5675251742096004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتابرار ناصر نعمه سعيد5676251742096007

كلية التربية/جامعة القادسية569.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاستبرق عبد الواحد عبد نور داخل5677251742096008

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاسراء حسين عبد عبد الزهره5678251742096009

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتايام علي عبد هللا كريم5679251742096019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتايالف صاحب عبد هللا شناوه5680251742096020

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتايمان عباس رحيم عزوز5681251742096021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتبراق مسلم كاظم حدر5682251742096023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتبنين سهيل مكي خضير5683251742096025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتبنين ناجح عبد زيد تومان5684251742096028

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك الرحمن زكي جدران زعيل5685251742096031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك تحسين فاضل عباس5686251742096032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك عالء نعمه خضير5687251742096033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحنين خلف حسن خلف5688251742096040

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحنين عدنان عبد حزيم5689251742096041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحنين منذر عدنان جاسم5690251742096042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحنين ناصر سعد حسن5691251742096043

كلية اللغات/جامعة الكوفة608.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحوراء علي حسن قاسم5692251742096045

كلية التربية/جامعة القادسية564.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحوراء فيصل غازي دهش5693251742096046

كلية اآلداب/جامعة بابل522.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتحوراء قاسم علي كاظم5694251742096047

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترانيا ازهر حميد عبد هللا5695251742096050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية544.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترباب حسن علي حسين5696251742096051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترسل محمد يعقوب مهدي5697251742096053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترغد احمد جواد خضير5698251742096054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترغد سالم عبد النبي حميد5699251742096055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترفل محمد جابر عباس5700251742096057

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترقيه ضياء حاتم صاحب5701251742096058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترقيه علي شاكر عبد علي5702251742096060

كلية الفقه/جامعة الكوفة507.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترقيه غانم باصر حسين5703251742096062

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترمله حيدر فاضل عبد5704251742096064

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتريام علي عبد الرضا سعيد5705251742096067
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية676.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزبيده احمد حسن عبد الكاظم5706251742096068

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء حميد جبار عبود5707251742096073

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء حيدر طالب علوان5708251742096075

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء حيدر مهدي عبد الحسين5709251742096076

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء سعد يحيى شهيد5710251742096078

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء ظافر راجح محسن5711251742096079

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء فالح حسن عبد5712251742096083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء محسن اسماعيل ابراهيم5713251742096086

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء محمد حسن مرهون5714251742096087

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء محمد عبد الحسن عبد العباس5715251742096088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء معين عباس حبيب5716251742096090

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء مكي عبد الزهره بدر5717251742096091

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب اياد حسن ناصر5718251742096092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب حازم محمد وحيد5719251742096095

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب عبودي محمد علي حسين5720251742096098

كلية الفقه/جامعة الكوفة496.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب علي حسن مانع5721251742096101

كلية التربية/جامعة الكوفة605.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب لقمان جبار طه5722251742096104

كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينه اياد عبود سلمان5723251742096108

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة660.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينه عباس نوري عبد الحسين5724251742096109

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسارة علي حميد علي5725251742096110

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسرى علي حميد جاسم5726251742096113

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسرى قاسم حسين حمد5727251742096114

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية653.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتشذور ستار عبد الواحد مجيد5728251742096116

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة571.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتشذى محمد كامل خضير5729251742096117

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية494.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتشهد سعد فارس جبار5730251742096119

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتصفا محمد حسن مراد5731251742096120

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتضحى زكي جدران زعيل5732251742096121

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتطيبه عبد الرزاق ياسين عبد هللا5733251742096125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتطيبه عالء جواد كاظم5734251742096126

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعبير عباس عبد هللا فياض5735251742096127

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعقيله عبد الحمزه عباس عيسى5736251742096128

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعال محمد حسن حسين حمد5737251742096130

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه اياد كاظم جباب5738251742096138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمة ضرغام لؤي رؤوف5739251742096142

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه عالء رحيم وهاب5740251742096144
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة525.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه عالوي محمد رضا5741251742096145

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه محمد حازم عبد الزهره محمد5742251742096146

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفرقان عبد الصاحب صيهود هنون5743251742096151

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفرقان عجمي كاظم عبود5744251742096152

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتكوثر خليل سالم كاظم5745251742096155

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمروه امين منعم امين5746251742096156

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمروه صاحب سرحان حرب5747251742096157

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم عامر عيسى سلمان5748251742096160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم علي عبد عون محمد5749251742096161

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم مكي حنتوش سلمان5750251742096163

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم يعقوب كريدي هادي5751251742096164

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمنتدى خالد رجاء هادي5752251742096165

قسم هندسة تقنيات المكائن الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتميس سليم منجي خضير5753251742096166

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنادين موفق عبد االمير عيسى5754251742096168

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنرجس عادل نجم عطيه5755251742096172

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة623.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنور الهدى صالح حسوني حمادي5756251742096177

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنور الهدى علي لفته عيسى5757251742096179

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنور حسن عبد الزهره بدر5758251742096180

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنورجيهان فالح عبد الحمزه سماوي5759251742096185

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهبه الرحمن عبد الرضا فضاله رحيم5760251742096188

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهدى صالح حمود حسين5761251742096190

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهيام محمد فارس حمود5762251742096196

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية494.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتوديان محمد حسن فاضل5763251742096197

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية483.0احيائياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتوسن خضير عباس شنيع5764251742096199

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاسراء محمد مظلوم حسون5765251742097002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاسماء احمد مهدي كاظم5766251742097003

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتايمان ماجد باجي عبد5767251742097005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتبنين علي عباس حنون5768251742097008

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتبنين فاضل هادي فهد5769251742097009

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتقى حسين موسى حسين5770251742097011

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتحوراء مرتضى كامل عبد5771251742097015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناترسل حسين عبد هللا حسون5772251742097016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزهراء سالم حسين علوان5773251742097021

كلية العلوم/جامعة المثنى547.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزهراء عبد العباس عبد الزهره علي5774251742097024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزهراء فراس جميل كاظم5775251742097025
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كلية التمريض/جامعة الكوفة641.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزينب حيدر غافل علي5776251742097028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزينب عادل عباس محمد5777251742097029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزينب عبد الحسن رحيم حسون5778251742097030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزينب علي محمد ناصر5779251742097031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتسناء علي عجمي طه5780251742097038

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية602.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتشهد نجاح جاسم محمد5781251742097040

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتضحى جهاد راضي حساني5782251742097042

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتفاطمة سعد حسن نعيمه5783251742097048

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتفاطمه علي كاظم مراد5784251742097052

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتمريم عبد الكاظم كريم حمادي5785251742097057

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتندى رحيم محمد محسن5786251742097060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتنور الزهراء يونس محمد تومان5787251742097061

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتنور الهدى علي ضاحي عطيوي5788251742097062

كلية التمريض/جامعة ميسان624.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتنور الهدى غالب عبد الحسن حمزه5789251742097063

كلية التمريض/جامعة كربالء635.0احيائيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتهند نجاح تركي فحل5790251742097069

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء480.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناترسل كاظم ناصر مهنه5791251742098001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة638.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتزينب جاسم محمد كاظم5792251742098003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتزينب محمد رحيم عبد5793251742098004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتعلياء حسين عبد رواد حسين5794251742098006

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتفاطمه علي عبد االمير حسن5795251742098007

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتكوثر قيصر خزعل حسن5796251742098008

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتنبأ عالوي سرحان جاسم5797251742098010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية550.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتهدى سالم هادي مصحب5798251742098013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة611.0احيائيثانوية االندلس االهلية للبناتوفاء جاسم محمد كاظم5799251742098014

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتتماضر علي عجيل فرحان5800251742099005

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية487.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتحنين علي عبد الحسين علي5801251742099007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة566.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتزهراء عدنان عبد العزيز محمد5802251742099011

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتسجى باسم عطيه محيسن5803251742099013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتعال هندي حسن شهيد5804251742099015

كلية االثار/جامعة القادسية485.0احيائيثانوية ايليا االهلية للبناتنور الهدى باسم جاسم صالح5805251742099017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه الزهراء حسن حسين نجم5806251742100001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل474.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه الزهراء رافع محمد علي حسين5807251742100003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه زهير محمد رضا احمد5808251742100006

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه زيد رياض جبر5809251742100007

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه شاكر جابر محمود5810251742100008
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه طالب عبود ناصر5811251742100009

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه عبد هللا عيدان عبود5812251742100012

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه علي كريم جليل5813251742100013

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.5احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه فائز كامل كتاب5814251742100015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية684.1احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه محمود رسول محمود5815251742100018

كلية التربية/جامعة الكوفة612.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفاطمه منتظر صاحب رحيم5816251742100019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفدك فاضل حسن عبد الرضا5817251742100022

كلية التمريض/جامعة المثنى631.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرات حمد عبد زيد جاسم5818251742100023

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرح حسين عليوي ناصر5819251742100024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرح رحمان عبد عباس5820251742100026

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرح زيد سامي جودي5821251742100027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة573.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرح غافل جبار محمد حسن5822251742100030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرح كاظم جواد عباس5823251742100031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفردوس قاسم محمد علي جعفر5824251742100034

كلية الطب/جامعة الكوفة697.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرقان عادل حسن هالل5825251742100037

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرقان غسان قيس حميد5826251742100038

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرقان قاسم حسن عبد5827251742100039

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفرقان كريم محسن عباس5828251742100040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفضه محمد رضا كاظم جودي5829251742100042

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفضه محمد عبد الحسين جبر5830251742100043

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل608.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بفيان اسعد مهدي عبد هللا5831251742100046

كلية القانون/جامعة الكوفة558.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بقطر الندى سليم جاسم عوده5832251742100047

كلية الطب/جامعة كربالء683.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بقمر رزاق عبد العباس علي5833251742100048

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر برير غني مزعل5834251742100051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية543.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر عادل خليل ابراهيم5835251742100052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر عادل علوان محمد5836251742100053

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة524.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر عقيل خليل ابراهيم5837251742100054

كلية التمريض/جامعة المثنى633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر علي عبد الخضر سراج5838251742100056

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر عليوي تكليف راضي5839251742100057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر فائز عيسى عمران5840251742100058

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر لؤي جاسم خضير5841251742100060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر محمد عبودي عباس5842251742100061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بكوثر هيثم باسم محمد5843251742100062

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بلبنى كريم عبد الحسين وناس5844251742100063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بليلى صاحب عبد الزهرة سويدان5845251742100065
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمرام صالح عبد المهدي صاحب5846251742100070

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمرام ماجد عبد الكاظم جياد5847251742100071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمرام محمد موسى رحوم5848251742100072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة600.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروة جعفر اسماعيل يعقوب5849251742100074

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروة علي حسين حمزة5850251742100075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروج يوسف جاسم محمد5851251742100076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.5احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروه حسين عباس عبيد5852251742100079

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروه صبيح حاجي عبد الساده5853251742100080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروه صالح نعمه درويش5854251742100081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروه علي عدنان حميدي5855251742100082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروه كريم عطيه جبار5856251742100084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمروه محمد رضا دخيل عبد الساده5857251742100085

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم احمد حسين جاسم5858251742100087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم احمد رشيد عطية5859251742100088

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم اسعاد امين عبيد5860251742100090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة565.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم اسعد حسن مجهول5861251742100091

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم اياد حسين علوان5862251742100092

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم جاسم حسين زنكور5863251742100096

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم حاكم كاظم عباس5864251742100097

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم حمودي علي سلمان5865251742100100

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم حيدر فاضل ناجي5866251742100101

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم حيدر محمد سعيد عبد الواحد5867251742100102

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم خضير عبد جباري5868251742100103

كلية الطب/جامعة الكوفة694.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم رزاق حاجي كنوش5869251742100105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم سالم عبد هللا شميل5870251742100107

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم سالم محمد طه5871251742100108

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم سعد ابراهيم رحيم5872251742100109

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم سمير كاظم عطيه5873251742100110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم شاكر محسن كاظم5874251742100111

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم ظافر علي حسين5875251742100112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية497.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عباس جبار شهيد5876251742100113

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عبد الرزاق عبد الشهيد عبد الحسين5877251742100114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عبد الستار عليوي عباس5878251742100115

كلية الطب/جامعة الكوفة698.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عالء عبد المنعم موسى5879251742100117

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم علي حسن علي5880251742100118
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم علي حسون اسماعيل5881251742100119

كلية اللغات/جامعة الكوفة649.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عماد علوان محمد5882251742100122

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم عمران كاظم وداعه5883251742100124

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم فارس حمود سعد5884251742100125

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية545.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم فراس غالب محمد5885251742100126

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة523.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم كاظم عبودي هاشم5886251742100127

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم كريم ريحان عيال5887251742100128

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم محمد جابر عيسى5888251742100130

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم منيب جواد جعفر5889251742100133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم منير حسن جاسم5890251742100134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم مهدي الزم محيبس5891251742100135

كلية التربية/جامعة القادسية571.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم ناصر حاتم محسن5892251742100136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم نسيم نوري رضا5893251742100138

كلية الطب/جامعة الكوفة704.7احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم نوري حاجم سلطان5894251742100140

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة689.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمريم ياسر يوسف علوان5895251742100141

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمسار محمد عبد العزيز حسين5896251742100143

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمسار يوسف مجيد ظاهر5897251742100144

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمسره جعفر محمد رضا كريم5898251742100145

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمسره عالء رضا حسن5899251742100146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى581.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمالك ثائر لقمان عبد الساده5900251742100147

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمالك حيدر عبد الحسين خيون5901251742100150

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمالك فائق احمد كاظم5902251742100151

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت608.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمالك محسن عبد المرتضى اسماعيل5903251742100152

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمالك محمد موسى جعفر5904251742100153

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمنار اثير منذر داود5905251742100154

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمنار علي هاشم جابر5906251742100155

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمنار محمد عاجل طاهر5907251742100156

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمنار وضاح عبد الرزاق طاهر5908251742100157

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمها احمد سعد مهدي5909251742100160

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمها عادل حاتم زغير5910251742100163

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمها عطيه شاني مجباس5911251742100164

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمها فارس رحمان هادي5912251742100165

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمها فرات حسن عبد الهادي5913251742100166

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بمها محمد عبد الرزاق جاسم5914251742100167

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بموج فاضل عبد العباس ابراهيم5915251742100168
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كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بميس باسم يحيى عبد الحسين5916251742100172

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بميساء حميد عليوي حسين5917251742100174

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت526.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بناديه عباس كاظم مزعل5918251742100175

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة475.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ أزهر موسى سلمان5919251742100177

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ ثائر ناجح محسن5920251742100178

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ حسن عليوي كاظم5921251742100180

كلية التمريض/جامعة الكوفة635.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ حسين عبد الزهره عطيه5922251742100181

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ عبد الجليل هادي عبد الرضا5923251742100183

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ عبد اللطيف حميد فالح5924251742100184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ عدي نعمه وحيد5925251742100185

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ عيسى كاظم جواد5926251742100186

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبأ هاني سلوم عزيز5927251742100187

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنباء فارس لطيف جعفر5928251742100188

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنبراس يحيى خضير عباس5929251742100189

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنجوى حسن حلو عاصي5930251742100190

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء641.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنجوى عبد الرزاق ابراهيم حسين5931251742100191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بندى ابراهيم يونس بلو5932251742100192

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بندى داخل هادي هدش5933251742100193

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة488.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بندى مهدي حليص طهلي5934251742100196

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بندى موسى مزعل علي5935251742100197

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.8احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنرجس اكرم نعيم عطوان5936251742100198

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنرجس حسن هادي نايف5937251742100199

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنرجس صالح عبد الحسن غالي5938251742100200

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنرجس محمد عبودي مهدي5939251742100204

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.6احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنرجس نجم عبد علي حسن5940251742100205

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنوال فالح مهدي جهادي5941251742100208

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور ابا ذر صالح مهنه5942251742100209

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور احسان شاكر سلمان5943251742100210

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة578.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور احمد محل نعمه5944251742100212

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الزهراء عادل محمد حسن رزاق5945251742100214

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية504.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى ابراهيم كريم عريبي5946251742100215

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى امير هادي عبود5947251742100216

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى جاسم محمد وناس5948251742100217

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى جواد كاظم مردان5949251742100218

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى حاتم كريم جياد5950251742100219
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى حافظ هادي عباس5951251742100220

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى حسن حسوني كاطع5952251742100221

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى حسين شهيد حسون5953251742100222

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى سعد عبد طينه5954251742100226

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية515.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى سلمان صبار هادي5955251742100227

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى صابر صادق عبد العزيز5956251742100228

كلية التربية/جامعة القادسية559.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى صباح عباس جودي5957251742100229

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى عبد االمير كاظم جواد5958251742100230

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى علي سامي جواد5959251742100233

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى فاضل حسين حريب5960251742100234

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى فاضل مذبوب ساجت5961251742100235

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى قيس قاسم نوري5962251742100236

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى كمال كريم حسين5963251742100237

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى محمد عبد الرضا مكطوف5964251742100239

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى محمد يوسف وهبه5965251742100240

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور الهدى مناف وحيد حسين5966251742100241

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور جاسم محمد شريف5967251742100246

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور حسين عالوي كاظم5968251742100248

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور حسين مرزوك محسن5969251742100251

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور حيدر رزاق عباس5970251742100253

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور حيدر عبد الرزاق عبود5971251742100254

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور رائد يحيى مهدي5972251742100257

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور رحيم عبد الزهره رحيم5973251742100259

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور رياض محمد مزهر5974251742100260

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور سعد حسن صافي5975251742100261

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور سعد صاحب خضير5976251742100262

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور سعد ضياء جابر5977251742100264

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور صباح حسن حمزة5978251742100265

كلية التمريض/جامعة ذي قار626.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور صباح عبد االمير جبار5979251742100266

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور عادل عيدان شتيوي5980251742100268

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور عدنان علي حول5981251742100270

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور عدنان هاشم عبد الزهره5982251742100271

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور عالء حميد عبد الحسين5983251742100272

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور علي اسماعيل ابراهيم5984251742100273

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور علي عبود كاظم5985251742100275
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كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور فارس جبار صاحب5986251742100277

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء633.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور قطار علي حسين5987251742100280

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور كريم جواد هذال5988251742100282

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور كريم دراغ محمد5989251742100283

كلية الطب/جامعة المثنى684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور كريم عطيه جبار5990251742100284

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور محمد عبد عيسى5991251742100285

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور محمد فيصل زاير5992251742100286

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور نجاح حمزه عمران5993251742100288

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور هاتف فالح حسن5994251742100289

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت454.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور هادي عبد الحمزه محمد حسين5995251742100290

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة528.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور وميض عبد االمير محسن5996251742100292

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنور يوسف سعيد علي5997251742100293

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنورا عمران كاظم وداعه5998251742100295

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنورا منير عبد الحسين سعيد5999251742100296

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنوران عالوي حسن رسول6000251742100297

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنورس رضا محمد حسن مصطفى6001251742100299

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنوره سمير نعيم علوان6002251742100300

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل535.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنوره عوده صادق حسن6003251742100301

كلية التمريض/جامعة ميسان624.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بنورهان محمد عبد هللا اسبيت6004251742100302

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهاجر عمار شهيد عبد6005251742100306

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهالة عادل هاشم سلمان6006251742100308

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهبه احمد حسن صالح6007251742100310

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهبه هللا ممتاز حميد رشيد6008251742100312

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهبه حيدر حاتم حسين6009251742100313

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.4احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهبه عقيل يوسف عبد النبي6010251742100314

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهبه عالء حسن شبيب6011251742100315

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهبه فارس عنون باني6012251742100316

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى انور عريبي حسين6013251742100321

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى بالسم عباس فضل6014251742100323

كلية الطب/جامعة كربالء684.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى جبار جدوع طحباش6015251742100324

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى حيدر جبار ابراهيم6016251742100326

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى رياض طعمه جبر6017251742100327

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى صالح عباس صبح6018251742100331

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى صباح فاهم كاظم6019251742100332

كلية التمريض/جامعة الكوفة644.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى صالح نعمه عبود6020251742100333
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى عباس ياسين محي6021251742100334

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى عدنان محمد اهليل6022251742100335

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء560.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى عز الدين طه رمضان6023251742100336

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى عقيل حسين حمزه6024251742100337

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى فاضل عبد احمد6025251742100338

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية610.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى قاسم هادي عطيه6026251742100340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى كاظم سرحان محمد6027251742100341

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى مثنى عبد الكريم عباس6028251742100342

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة690.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى محسن شاكر عباس6029251742100343

كلية الطب/جامعة تكريت680.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى محسن عبد محمد6030251742100344

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى محمد شهيد جاسم6031251742100345

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى محمد عبد الحسن مراد6032251742100346

كلية الطب/جامعة الكوفة691.9احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى نجم عبد أيوب محمد6033251742100348

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى نعمان جبار فنجان6034251742100350

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى نعمه حسون محمد6035251742100351

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدى يحيى عبد زيد هادي6036251742100352

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهدير حاجم مطر عفان6037251742100353

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهديل غانم جاسم جعفر6038251742100356

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهديل فاضل جميل جابر6039251742100357

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهند علي بوهان عباس6040251742100359

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهند مشتاق علي عبد6041251742100360

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بهيفاء سوادي واشي بادة6042251742100361

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بوديان ماجد عبد الكاظم عباس6043251742100362

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية466.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بورود زهير ناصر كاظم6044251742100363

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بورود مظهر اسماعيل عباس6045251742100365

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بوسن اركان ميراوي حسين6046251742100367

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بوفاء عبد اليمه عزيز راضي6047251742100370

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بوفاء علي حسين عبادي6048251742100371

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بوالء احمد محسن عبيس6049251742100373

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة552.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بوالء عبد الهادي حسون جاهل6050251742100374

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بياسمين زهير عباس جواد6051251742100375

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بيسر جواد كاظم رحيم6052251742100376

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.5احيائيثانوية بانيقيا االهلية للبنات بيسر حيدر محمد علي عبد الرسول6053251742100377

كلية الطب/جامعة الكوفة706.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتآمنه رضا صاحب ابو حمد6054251742101001

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة560.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتأمنين عادل جابر هاشم6055251742101002
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتأيالف عباس عبد اللطيف جسام6056251742101003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتايالف جاسم حمود شمران6057251742101004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتايه حيدر حسن محمود6058251742101006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتبتول سمير راضي حسن6059251742101007

كلية اللغات/جامعة الكوفة613.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتبنين محمد عبد الحسين جعفر6060251742101010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتتبارك رياض محمد جبار6061251742101011

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتتبارك صالح نور حسان6062251742101012

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتحنين رضا مهدي دهش6063251742101013

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتحوراء عزيز حسين طاهر6064251742101014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتحوراء منير ناصر حسين6065251742101015

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتخديجه علي عبد الحسين داخل6066251742101016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتدعاء حسين كريم حسن6067251742101017

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناترند كاظم شنين سلمان6068251742101021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزهراء راهي عبد الرزاق محمد6069251742101024

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزهراء صفاء ياسين حسين6070251742101025

كلية اآلداب/جامعة بابل514.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزهراء عامر عطيه تعبان6071251742101026

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزهراء علي فاهم نور6072251742101028

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزينب حامد مهدي سعيد6073251742101030

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان454.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزينب صادق محمد رضا شبيب6074251742101031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزينب كريم سالم محمد6075251742101034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتزينه حسن علي كريدي6076251742101037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتسجا أياد كريم علوان6077251742101038

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتسجى سمير حسين جبار6078251742101039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتسجى عبد الناصر فليح محسن6079251742101040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتسميه فاضل هادي علي6080251742101044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتشهد كريم جابر عبد6081251742101045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتصابرين احمد عبد هللا حول6082251742101046

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتصفا زهير عبد الرسول صالح6083251742101047

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتعذراء محمد كاظم عبيد6084251742101048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتفاطمة جعفر عبد السجاد جواد6085251742101050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية604.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتفاطمه سعد حمزه طرخان6086251742101052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة557.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتفاطمة عزيز مجيد عزيز6087251742101054

كلية الطب/جامعة الفلوجة679.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتفاطمه فالح مهدي زامل6088251742101056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتفاطمه قاسم جبار هاشم6089251742101058

كلية العلوم/جامعة الكوفة658.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتلمى زياد عبد الكريم عبد6090251742101060
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتمريم رياض جاسم محمد6091251742101062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل478.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتمريم صالح عبد هادي6092251742101063

كلية الطب/جامعة تكريت680.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتمريم عبد هللا حول حسين6093251742101064

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتنبأ نعمه حسن كاظم6094251742101065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتنهى عالوي كاظم خضير6095251742101066

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتنور الهدى احمد شاكر عبد6096251742101067

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتنور علي جعفر خليل6097251742101071

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتنور علي محمد جدوع6098251742101072

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتنور غسان محمد طالب6099251742101073

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتهبه حيدر مسيلم حمود6100251742101075

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار452.0احيائيثانوية القمة االهلية للبناتهدى علي جاهل حسين6101251742101077

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتارائك فاخر عبيد راجي6102251742102001

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتافراح جميل بحيت كطوف6103251742102002

كلية التمريض/جامعة تلعفر609.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاميره محمد طاهر محمد صالح حسن6104251742102004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتايات ثامر محمد اسماعيل6105251742102005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتايناس جمعه حبيب حرز6106251742102006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتدعاء غالي زعين منصور6107251742102008

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتربيعه مرار نصار طاهر6108251742102010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل540.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزهراء سالم عيدان عناد6109251742102011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزهراء عماد جاسم جابر6110251742102012

كلية التمريض/جامعة تلعفر615.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزهره عبد الرزاق ويس احمد6111251742102014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزينب عباس محمد عزيز6112251742102015

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتطيبه عبد المنعم عبد محمد6113251742102018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية486.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتطيف عبد المنعم عبد محمد6114251742102019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتعبير فيحان اشريف مطرود6115251742102020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتعذراء جمعه حبيب حرز6116251742102021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة584.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتعذراء محمد حسين عبود6117251742102022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتغفران محمود كاظم عباس6118251742102024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتفاطمه جاسم ثجيل معدي6119251742102025

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتهدى علي حسن شكري6120251742102026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتهنوف عبد الرحمن نايف دنبوس6121251742102027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية608.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتآيات حسن عباس سعد6122251742103002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية490.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتحنين عصام خلف جابر6123251742103006

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتغدير مؤيد سوادي حسن6124251742103013

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتغسق مهدي راتب مهدي6125251742103014
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتفاطمه حيدر معين كاظم6126251742103016

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتفاطمة هاشم مهدي نعمه6127251742103017

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى506.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتفرقان حيدر حميد عبد6128251742103018

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتفرقان عبودي طارش عواد6129251742103019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية477.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتنور اسعد شمخي جابر6130251742103021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيثانوية النخبة االهلية للبناتنور سامي حمزه حسن6131251742103022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتاثار حاتم عرزال حسن6132251742104001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتأنفال محسن حمزه محسن6133251742104003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتبنين صاحب خضير عبد الزهره6134251742104004

كلية الطب/جامعة نينوى679.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناترسل رياح عبد الحسن جزام6135251742104005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناترسل محمد يحيى عبد الزهره6136251742104006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناترقيه واثق صالح مهدي6137251742104007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتساره سامي ناجي محمد6138251742104009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتسجى سجاد عبد هللا شاكر6139251742104010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتسجى محمد عبد العالي عبد الحسين6140251742104011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتسرى جبار محاسن ناصر6141251742104012

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة679.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتشروق زكي ميري محمد6142251742104013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتشيماء علي مهدي محمد6143251742104014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتضحى محمد عبد العالي عبد الحسين6144251742104015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتغفران عبد الكاظم عبد الزهره محمد6145251742104017

كلية التربية/جامعة القادسية571.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتفاطمه نعمان حسين كاظم6146251742104018

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتندى شبيلي طالل طواش6147251742104023

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيثانوية السجايا الحسنة للبناتهدى عبد االمير هاتف عباس6148251742104025

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائياعدادية القادسية المختلطةاسراء احمد عبيد كاظم6149251742111001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائياعدادية القادسية المختلطةاسراء عماد جواد كاظم6150251742111002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0احيائياعدادية القادسية المختلطةاسماء عبد زيد فجر ناصر6151251742111004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0احيائياعدادية القادسية المختلطةاصيل فارس حياوي حسن6152251742111005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0احيائياعدادية القادسية المختلطةاقبال عادل جبين باشي6153251742111006

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائياعدادية القادسية المختلطةامنه خالد جبر رومي6154251742111007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل474.0احيائياعدادية القادسية المختلطةايالف سعدي صالح جبر6155251742111008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائياعدادية القادسية المختلطةبنين ارشد مجيد عوده6156251742111009

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0احيائياعدادية القادسية المختلطةبنين حسين كامل ثامر6157251742111010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائياعدادية القادسية المختلطةبنين عبد الحسن وداي حسين6158251742111012

كلية التربية/جامعة القادسية574.0احيائياعدادية القادسية المختلطةتبارك صباح عبد االمير عبيدش6159251742111014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائياعدادية القادسية المختلطةتحرير فارس عبد العزيز ضيدان6160251742111015
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0احيائياعدادية القادسية المختلطةتماضر اسعد مجيد عوده6161251742111016

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحنين وسام عزيز حسن6162251742111019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0احيائياعدادية القادسية المختلطةحوراء وسام جاسم ياسر6163251742111020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0احيائياعدادية القادسية المختلطةزهراء داخل عباس عبد6164251742111028

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى500.0احيائياعدادية القادسية المختلطةزهراء عادل جبين باشي6165251742111029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائياعدادية القادسية المختلطةزهراء مصعب جفيرز بخيت6166251742111030

كلية اللغات/جامعة الكوفة626.0احيائياعدادية القادسية المختلطةزينب عبد الحسن نعمه بريسم6167251742111031

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0احيائياعدادية القادسية المختلطةزينب فاخر كاظم سلمان6168251742111032

كلية التربية/جامعة سامراء537.0احيائياعدادية القادسية المختلطةزينب ماجد كريم جلوب6169251742111034

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسجى عباس خضير عباس6170251742111039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسحر سالم ياسر حمزه6171251742111040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية496.0احيائياعدادية القادسية المختلطةسهاد كريم جاسم هويدي6172251742111042

كلية التربية/جامعة القادسية565.0احيائياعدادية القادسية المختلطةشهد رعد شريف كاظم6173251742111043

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0احيائياعدادية القادسية المختلطةشهالء فيصل راضي عبد6174251742111044

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائياعدادية القادسية المختلطةضحى جواد كاظم كريم6175251742111046

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائياعدادية القادسية المختلطةفاطمه فائق مرزوك مشكور6176251742111052

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائياعدادية القادسية المختلطةفاطمه منذر جابر حسن6177251742111053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية528.0احيائياعدادية القادسية المختلطةفرح موسى حميد عكيلي6178251742111054

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0احيائياعدادية القادسية المختلطةفرقان شاكر عبادي ابو حسنه6179251742111055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائياعدادية القادسية المختلطةكوثر قاسم محمد علي6180251742111057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائياعدادية القادسية المختلطةمرام قاسم عاشور شخير6181251742111058

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائياعدادية القادسية المختلطةنبأ ثائر ياسر جواد6182251742111060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائياعدادية القادسية المختلطةنور الهدى عامر محمد صالح6183251742111063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائياعدادية القادسية المختلطةهيا علي نجم عبد6184251742111068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةبتول سمير كاظم حسين6185251742112001

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةبنين قاسم كاظم حمزه6186251742112002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةحوراء غياض عبيد فزع6187251742112004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةزينب رحيم عباس ابراهيم6188251742112006

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةزينب صادق عبد الحسين علي6189251742112007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةزينب نجم عبد الساده متعب6190251742112009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةفاطمة جاسم محمد ابو شخيره6191251742112011

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةمريم حليم علوان خضير6192251742112014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةنورس محمد كاظم سلمان6193251742112017

كلية التربية/جامعة القادسية566.0احيائيثانوية ابي االسود الدؤلي المختلطةهدى فاضل كاظم سلمان6194251742112019

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةآالء محمد صاحب هويد6195251742113001
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةآيات رزاق حمزه موسى6196251742113002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةشهد محمد عبد محمد6197251742113004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية530.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةمريم عبد االمير عباس حسين6198251742113005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائياعدادية زيد بن علي المختلطةمنار مدين حسين علي6199251742113006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاالء صبار راهي شعيب6200251742116001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالهام طالب هادي مهدي6201251742116002

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةايات علي هداد ضاحي6202251742116003

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةرؤى كلف فايز كاظم6203251742116007

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل425.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةرنا دخيل عبد حميدي6204251742116010

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةرواء حسين محمد علي6205251742116011

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةزينب عبد هللا جاسم طوير6206251742116015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةزينه فاهم جاسم محمد6207251742116017

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسجى احمد عبيس سعيد6208251742116018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسعاد محمود خماط نادر6209251742116020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسعديه كريم حسين كاطع6210251742116021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسكينه عبد علي جاسم طاهر6211251742116022

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةشهد زياد طارق كريم6212251742116023

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةصابرين وردان رزاق مونس6213251742116024

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعهد زياد طارق كريم6214251742116025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةفاطمه حسين فيصل عبود6215251742116026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةكوثر طالب هادي مهدي6216251742116027

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمريم رسول عبد حسين6217251742116028

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمريم محمد يونس علي6218251742116029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمها حسين جعيول حميد6219251742116030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية467.0احيائياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةهبه حسن هالل حمادي6220251742116034

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةاسراء رزاق جاسم جواد6221251742122005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةاسراء عدنان علي اكبر عبد القادر6222251742122006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةآسيا ناجح فضاله سلمان6223251742122010

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةافراح مهدي عبد الساده خشان6224251742122011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةأمل علي اصغر حسين علو6225251742122015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةآمنه هادي مظلوم جبر6226251742122016

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةأنتصار محسن حلواص محمد6227251742122017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةايمان قاسم عارف عبد الساده6228251742122020

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةايمان نعمان محيسن سعدون6229251742122021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبتول عامر عباس عبد6230251742122024
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كلية التمريض/جامعة المثنى631.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبتول محسن كاني بزون6231251742122025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبراء حيدر شاكر عوده6232251742122026

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين حمزه كريم عبيد6233251742122029

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين عادل كوني خنفر6234251742122032

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين كاظم لفته مراد6235251742122033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين محمود يحيى وداي6236251742122037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين ناجح لفته علوان6237251742122039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةتبارك عبود زغير شنان6238251742122041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةتبارك عزيز كزار حمزه6239251742122042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةتقى عدنان خضير شنان6240251742122044

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةتماره حسن عالوي محمد6241251742122045

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحنين محمد مظلوم عبد6242251742122054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية506.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحوراء ثابت عبد الحسين عبد6243251742122055

كلية التربية/جامعة القادسية578.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحوراء جبار حسن جبر6244251742122056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةحوراء عدنان حليم مجيد6245251742122057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةرجاء مراد عبد طعيس6246251742122060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةرحاب مزهر عبد الرزاق حسين6247251742122061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةرغد كاظم حمزاوي مرزوك6248251742122065

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةرقيه علي جبار محمد6249251742122068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةرقيه فائز عباس عبد6250251742122069

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةرند باسم عبد الحسين جاسم6251251742122070

كلية التمريض/جامعة الكوفة639.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةريفين رياض كاني بزون6252251742122072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل583.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء جليل كاظم جيثوم6253251742122074

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء جواد كاظم عبد6254251742122075

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء عباس جلو محمد6255251742122077

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة678.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء فرحان محمد بزون6256251742122078

كلية التمريض/جامعة الكوفة639.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء محمد عطا هللا سلمان6257251742122080

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب اركان ابراهيم محسن6258251742122083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب حميد ساجت محمد6259251742122084

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب عبد الرحيم عبد العباس راضي6260251742122087

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب علي عواد حسون6261251742122090

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب علي يونس مظلوم6262251742122091

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب فارس شهيب شياع6263251742122092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب محمد طاهر محمد6264251742122093

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب مسلم عبد االمير مزهر6265251742122094
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النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب ناصح شنيور جهادي6266251742122096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةساره جليل سوادي عبد الساده6267251742122097

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةساره ماجد علي راضي6268251742122099

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسجى فرحان لبه حسين6269251742122101

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسراب رحيم عبودي هادي6270251742122104

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسراج حيدر هادي برق6271251742122105

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسفانا احمد شهيد ناصر6272251742122106

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسلوى حسن شاكر عبود6273251742122108

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسناء عقيل جاسم محمد6274251742122109

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةسهام رحيم هادي ناجي6275251742122110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة584.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةشفاء عبد النبي كريم صلف6276251742122111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةشهد غانم غافل حسن6277251742122113

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةشيماء رياض عواد زغير6278251742122115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةطيبه فاضل سلمان جاسم6279251742122118

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة476.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعذراء عبد اليمه جواد عوده6280251742122120

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلياء حميد ساجت محمد6281251742122123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةعلياء ناصر حسين هادي6282251742122124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية599.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه حيدر مكي كريم6283251742122129

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه علي عبد الحسين عجزان6284251742122133

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة544.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةفاطمه فؤاد كامل عبد زيد6285251742122134

كلية الفقه/جامعة الكوفة495.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةلحظه عدوان عبود حمادي6286251742122138

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية486.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةليلى محسن حسن جابر6287251742122139

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةماجده عامر ذرب جبر6288251742122140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةمريم جبار صلف عودة6289251742122142

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةميساء سعد مدلول محسن6290251742122148

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء483.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةميساء عبد الرضا كاظم صالح6291251742122149

كلية التمريض/جامعة المثنى631.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنبأ شمخي جابر كشاش6292251742122152

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية505.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنجالء سرحان مكطوف معارز6293251742122154

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنور رياض مالك صالح6294251742122157

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنور عبد الحسن فرحان سلمان6295251742122158

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنور عالء حمزه عبيد6296251742122159

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية473.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنوره احمد مهدي عبد6297251742122160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةنوره سامي متعب بكيش6298251742122161

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهبه فزاع حسن سهر6299251742122162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهبه هادي نعمه كاظم6300251742122163

228 من 180صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهجران احمد فرحان عبد العباس6301251742122164

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهدى فزاع حسن سهر6302251742122165

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0احيائياعدادية المربد المركزية المختلطةهيلين علي يونس مظلوم6303251742122167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاسراء ضياء عبيس علي6304251742170005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاسراء عبودي مجلي سعد6305251742170006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاسراء علي جواد محمد6306251742170007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاسرار حميد جليل محمد علي6307251742170012

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاسالم نجاح ناجي خضير6308251742170013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاسيل مهنا حمود حمادي6309251742170014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتافراح رحيم سلمان حسن6310251742170017

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتاالء منصور حمزه جبر6311251742170020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتالهام حسن راضي رحيم6312251742170022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتامال حسين عزيز عبد الحسن6313251742170023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتامل عبد العالي كاظم جياد6314251742170025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتامنه عقيل موسى عباس6315251742170027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية484.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتايات حيدر عبد الحسن تومان6316251742170030

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتايات شهاب حميد طالب6317251742170031

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتآيات علي سوادي نومي6318251742170033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتايمان صباح عطيه عاشور6319251742170034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل543.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتايمان يوسف محمد عباس6320251742170036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية629.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتايه محمد حسن بحاك6321251742170039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتبنين حيدر حسين حمود6322251742170052

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتبنين عباس فالح عجيل6323251742170054

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتتمارة عبد الحسين سريوي عبيد6324251742170060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتجنان جبار عبد الكريم حبيب6325251742170062

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتحنين حسن حسين عبد الرضا6326251742170064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية488.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتحنين عزيز كاظم دهموش6327251742170066

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتحنين علي محمد جواد جبر6328251742170067

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتحنين غني طالب حسين6329251742170069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية513.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتحنين محمد كاظم وادي6330251742170070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية493.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتحوراء سعد وحيد هليبان6331251742170073

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتدعاء فاضل يوسف جاسم6332251742170081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتدالل حسين عزيز عبد الحسن6333251742170082

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترانيا مرزوك امانه جبار6334251742170086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترباب عباس جابر عباس6335251742170088
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترحاب حامد ذرب جبر6336251742170089

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترسل جليل حسن عبد العباس6337251742170093

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترسل عايد جابر حمزه6338251742170095

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترفل هناوي مظلوم خويشي6339251742170102

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترقيه كامل حاتم كنيوي6340251742170108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترقيه محمد هارون عبود6341251742170109

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترواء عبد هللا جفات كزار6342251742170112

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية638.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناترونق سامي مكي احمد6343251742170114

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء باقر علي محمد6344251742170117

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية505.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء جاسم جابر جعفر6345251742170119

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء زهير محمد حسين6346251742170122

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء سعد عبد العباس حسون6347251742170123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء عباس عبودي كاظم6348251742170127

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء عبد المحسن محمد عبد الكريم6349251742170129

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء ناصر حسين صراخ6350251742170132

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية440.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء هادي كشيش دهش6351251742170133

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء هادي مجيد عباس6352251742170134

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب اياد مجباس علوان6353251742170135

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب ايسر عبد العظيم دخيل6354251742170136

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب جبار عزوز هادي6355251742170139

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب حسين صالح صلبي6356251742170140

كلية التمريض/جامعة تلعفر588.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب شاكر مهدي هادي6357251742170144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب علي رضا محمد6358251742170147

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينب علي عبد االمير عبد العباس6359251742170148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتزينه مهدي هادي حسين6360251742170158

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية493.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتساره احمد محسن نعمة6361251742170159

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتساره علي عبد الحسن طوير6362251742170162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة594.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتساره يوسف محسون حساني6363251742170163

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتسجى عدنان جاسم محمد6364251742170164

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتسجى عزيز عبد زيد ساجت6365251742170165

كلية التربية/جامعة سامراء497.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتسرى بشير جاسم جبر6366251742170169

كلية اآلداب/جامعة الكوفة545.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتسرى علي عبد راضي6367251742170170

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتسماره حسن هادي عطيه6368251742170172

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتشهد علي عبد الحسين جيثوم6369251742170179

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتشهد مكي صاحب مهدي6370251742170180
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتشهالء سالم عبد الحسين عبد المهدي6371251742170182

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتصابرين صاحب رضا مطرود6372251742170184

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتصفاء ناصر حسين كعيد6373251742170187

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتظفر جواد حسن حميدي6374251742170190

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتعذراء سالم عبد الحسين عبد المهدي6375251742170192

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتعلياء سعيد عبد االمير محمد6376251742170195

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتغدير فارس حياوي حسن6377251742170196

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتغفران عبد الكريم شكر نجم6378251742170198

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية489.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفاتن نعيم ناجي نعمه6379251742170200

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه عبد الرضا طارش عبد علي6380251742170205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه علي حمزه محيسن6381251742170206

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه علي عبد القادر علي6382251742170207

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفضاء جميل كاظم غانم6383251742170214

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية545.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفواطم هادي كطوف علوان6384251742170216

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة553.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتفيان كريم محمد هزاع6385251742170217

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتلميس حسون جعاطه جاني6386251742170222

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة586.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمروه محمد عبيد مجهول6387251742170227

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة477.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمريم محيل سوادي سلطان6388251742170230

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمنار علي سعيد محسن6389251742170231

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمنار محمد عبد الحسين كاظم6390251742170232

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمنال فرحان مجول عبد6391251742170233

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمها احمد جساب عطيه6392251742170234

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمها عزيز علي عبد6393251742170236

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتمها عالء حسين جواد6394251742170237

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية470.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتميامين محمد حسن بحاك6395251742170238

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتميس الريم سعد لفته حسون6396251742170239

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنبأ قاسم مرزه حسين6397251742170243

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنجالء ضياء تمكين عبد6398251742170244

كلية اآلداب/جامعة واسط485.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنرجس يحى جبار عدنان6399251742170246

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل534.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنور عبد الكريم عبد الزهره هادي6400251742170253

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنور عظيم عبد هللا حمزه6401251742170254

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنوره دريس رواك محمد6402251742170260

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتنوره كاظم هاشم محمد6403251742170261

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتهبه احمد عبد معارج6404251742170264

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتهبه جاسم زغير محي6405251742170265
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0احيائياعدادية البتول المسائية للبناتهيلين حسين ياسين خضير6406251742170273

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية475.0احيائيالخارجياتانفال طارق عزيز محمد6407251742401004

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيالخارجياتزهراء صالح محمد رضا جعفر6408251742401018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيالخارجياتغفران احمد رضا رجب6409251742401033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0احيائيالخارجياتفاطمه عبد الرزاق مجيد سعيد6410251742401034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائيالخارجياتنور محمد علي عبد الحسين6411251742401040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيالخارجياتوديان محمد علي هادي حسن6412251742401044

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنيناثير علي عبد الحسين ودعان6413251751001002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنيناحسان رضاوي عبد حسن6414251751001003

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد عباس جابر مرزوق6415251751001016

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد فوزي جبار كاظم6416251751001023

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنيناحمد نعمان عبد علي مرزوك6417251751001029

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينامير جواد كاظم محسن6418251751001035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسام نعيم حسين يوسف6419251751001056

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسن جبار جعفر طراد6420251751001061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسن متعب عوده علي6421251751001067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسنين سعد صالح مهدي6422251751001070

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسين احمد علي وداعه6423251751001072

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسين رزاق خضير صاحب6424251751001075

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسين طاهر حسين علي6425251751001080

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسين علي عبد االمير مهدي6426251751001086

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء451.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحسين عواد فارس عسكر6427251751001087

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحيدر شبيب مهدي صالح6428251751001098

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينحيدر محسن نجم عبد6429251751001102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينرسول مهدي عزيز عبد زيد6430251751001110

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينرضا عباس رزاق راضي6431251751001114

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينسجاد رعد اسود جواد6432251751001128

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينسجاد محسن علي عبود6433251751001134

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينسيف اسامه داخل شاكر6434251751001139

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينصادق ذياب محمد شعالن6435251751001145

كلية التربية/جامعة واسط538.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعباس حسين عالوي عبد الحسين6436251751001161

كلية العلوم/جامعة بابل517.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعباس عالوي كريم عوزي6437251751001166

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعباس علي علوان محمد6438251751001168

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعالء هاشم يوسف ياسر6439251751001183

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعلي توفيق عبد الحسين عبيد6440251751001186
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعلي حسين علي محمد6441251751001192

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعلي صالح عزيز واوي6442251751001203

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعلي عبد هللا كاظم فتيني6443251751001207

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعلي فتنان كاظم سالم6444251751001209

كلية اآلداب/جامعة الكوفة466.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينعلي قاسم صالح جبر6445251751001212

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين600.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينفارس حسين مهدي غازي6446251751001225

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى525.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينفاضل عباس عويد حسن6447251751001227

كلية القانون/جامعة الكوفة559.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينفضل حسن محمد علي عبد االمير6448251751001229

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينكاظم حميد رزاق جودي6449251751001234

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينكرار سعودي وحيد طالب6450251751001243

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينكرار عبد الحسن عبد الزهره جبار6451251751001244

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينماجد غازي يوسف يونس6452251751001250

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة522.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينماهر صالح عزيز واوي6453251751001251

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمجتبى احسان فاضل علي6454251751001254

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحسن فالح عزيز واوي6455251751001257

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد جاسم جواد مساعد6456251751001267

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد جاسم شمران رحمن6457251751001268

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد حيدر عبد الحسين عباس6458251751001270

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد عبد االمير حرير مشحوت6459251751001277

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد قاسم مزبان حاتم6460251751001280

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء467.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمحمد مصطفى ويس ابراهيم6461251751001283

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية584.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمرتضى كاظم عبد الرضا محمد6462251751001294

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمسلم حيال سلطان عبود6463251751001296

كلية التربية/جامعة سامراء485.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمسلم محمد عبد المطلب شريف6464251751001299

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى خضير عباس عوفي6465251751001304

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمصطفى خليل باقر خضير6466251751001305

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينمقتدى ناجي علي محمد عبد الرسول6467251751001313

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينوهاب عبد الحسين عبد الحسن محمد6468251751001326

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء600.0تطبيقياعدادية النجف المركزية للبنينيحيى عبودي عبد المحمد حسون6469251751001328

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0تطبيقياعدادية الدكتور علي الوردي للبنينسيف حسين جاسم حمزه6470251751004009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0تطبيقياعدادية الوحدة للبنينحيدر محمد مهدي احمد عبد هللا6471251751005003

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد توفيق عبد حمود6472251751007004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد جاسم حسن سلمان6473251751007007

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد جبار ناجي عبادي6474251751007008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيناحمد عالوي غني محمد رضا6475251751007017
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كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيناكرم كريم صالح واوي6476251751007027

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينالحسين هادي مراد عيدان6477251751007028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينتحسين سلمان وحيد عبد6478251751007045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينجعفر رزاق حسون ياسر6479251751007049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينجعفر صادق عبد المهدي عبد الرسول6480251751007051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة586.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينجعفر عقيل عباس كاظم6481251751007052

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسن جالل سرحان عباس6482251751007055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسن حافظ جابر رشيد6483251751007056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة474.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسن صاحب رسول جعفر6484251751007059

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسن ضياء عبود صاحي6485251751007060

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسن علي عباس راضي6486251751007067

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل553.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسن مراد كاظم حسن6487251751007075

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسنين سرحان محل درموك6488251751007078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عباس حسن احمد6489251751007088

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية574.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عباس عوفي جاهل6490251751007089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسين عقيل منصور جواد6491251751007092

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسين علوان محمد حسن6492251751007094

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسين علي حسين سكطري6493251751007096

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحسين لطيف جبار طه6494251751007104

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحمزه فائق بادي محي6495251751007110

كلية اآلداب/جامعة الكوفة484.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر سليم محمد حسين6496251751007114

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر عبد عون كريم عبد هللا6497251751007117

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر فاضل حسن سوادي6498251751007119

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم493.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينحيدر كاظم عواد كاطع6499251751007121

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينذو الفقار حيدر شاكر عباس6500251751007125

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينذو الفقار علي راهي مرزوك6501251751007126

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينرائد جميل غزال مريع6502251751007128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينزيد علي يعرب عزير6503251751007136

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينزيد مدوحي هادي مجيد6504251751007137

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينزين العابدين ماجد عبد زيد خلف6505251751007139

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينسجاد ضياء داود عبد الزهراء6506251751007141

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينسجاد عدنان عبد عون عزيز6507251751007142

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينسجاد نزار عبد الحسن مدلول6508251751007146

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينسالم محمد مسلم هاشم6509251751007149

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينسيف علي حسين علي6510251751007153
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية518.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعباس خضير نجم عبد هللا6511251751007169

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء517.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعباس عظيم ياسر عكله6512251751007174

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعباس عقيل حاتم جبار6513251751007175

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعقيل ناصر حسين مجبل6514251751007193

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعالء محمد شاني طعمه6515251751007196

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعالء محمد عبد الحسين حميدي6516251751007197

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي احمد جواد حسين6517251751007199

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي حسين علي حسين6518251751007208

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء658.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي رزوقي نجم عبد6519251751007220

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي صاحب حسن مصطفى6520251751007224

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي فاهم كامل حسين6521251751007232

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي محمد رحيم علوان6522251751007235

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعلي ناصر حسين جبر6523251751007239

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينعمار جمال منذور جدوع6524251751007242

كلية التربية/جامعة القادسية561.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينليث رياض كريم لفته6525251751007259

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء505.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينماهر طاهر تركي ابو لول6526251751007264

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد ثابت كاظم ضباح6527251751007273

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد جواد حميد عبد الحسين مجبل6528251751007276

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد رحمن جابر سوادي6529251751007282

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد سالم عبد العباس عبد الحسين6530251751007284

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد طالب عجمي عتيوي6531251751007287

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة497.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد عزيز داخل ظاهر6532251751007292

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد قاسم عبد الرحمن عبد الرضا6533251751007297

كلية التربية/جامعة واسط531.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد كزار جودي ديوان6534251751007301

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمحمد هشام فنجان طاهر6535251751007306

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمختار انيس كريم راضي6536251751007308

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى حسن صالح حسين6537251751007309

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمرتضى ماضي شهيد عبدان6538251751007313

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمسلم حسين عبد علي منحوش6539251751007314

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمقتدى عبد الرضا عبد ابو سوده6540251751007330

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمنتصر عبد الحسين صينخ مهلهل6541251751007331

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر خالد جبار عباس6542251751007333

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينمنتظر رهك ذياب طراد6543251751007334

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيننصير شمخي راهي خليوي6544251751007345

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنيننعمه سعدون دخيل نهير6545251751007346
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كلية القانون/جامعة الكوفة547.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينهاني محمد دارم عطيه6546251751007351

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينياسر عالء مهدي محسن6547251751007355

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية النصر المركزية للبنينيونس سالم ضايف عجيل6548251751007362

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينابا ذر حسن عذب مجيوس6549251751008001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد حسن عذب مجيوس6550251751008002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحمد رعد عبد الحمزه حسن6551251751008006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينامير شاكر كريم عناد6552251751008024

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنيناياد عبد هللا نذير سلطان6553251751008031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسن هالل هادي هجوج6554251751008049

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين جبار حنتوت حسون6555251751008054

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين زيدان خلف ثجيل6556251751008056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحسين هاشم شاحوذ ابراهيم6557251751008065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد523.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر كاظم عبد العباس عبد الرضا6558251751008075

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينحيدر مهند صبحي محمد6559251751008077

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر457.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينرائد خضر سليمان خضر6560251751008079

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينرسول محمد هادي كاظم6561251751008081

كلية االثار/جامعة سامراء422.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينزمان مضر شريف سهل6562251751008084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة507.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد علي شريف شريده6563251751008088

كلية اآلداب/جامعة الكوفة496.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسجاد نجاح كريم نعمه6564251751008091

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينسيف علي حسين صاحب6565251751008099

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر455.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس حسن عباس يونس6566251751008108

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس حسن عجيل سرهيد6567251751008109

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس حميد حمزه عبد6568251751008110

كلية اآلداب/جامعة الكوفة523.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس صالح عباس كاظم6569251751008111

كلية التربية/جامعة سامراء497.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعباس نزار عبيد عطيه6570251751008117

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعبد االمير مهند صبحي محمد6571251751008119

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة524.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعقيل نمر عطيه هاني6572251751008130

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعلي عبد الزهره رحيم مصبوب6573251751008147

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعمار عباس صاحب عبد الحسين6574251751008154

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة523.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينعمار عبد السالم محمد خضير6575251751008155

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينقائد عبد مسلم عبد الحسين علي6576251751008162

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينليث شاكر خلف علي6577251751008171

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمسلم زينل سلمان حمزه6578251751008205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمسلم سالم حمزه سلمان6579251751008206

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمصطفى فاضل علوان عبود6580251751008222
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمناف سعد عبد الحمزه عباس6581251751008228

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينمنتظر مهدي عباس علوان6582251751008233

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينناصر سعد عبد علي عزيز6583251751008237

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0تطبيقياعدادية محمد باقر الصدر للبنينيوسف عبد الكريم احمد عبد الحسين6584251751008243

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد حسن محي موسى6585251751009009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد حسين تقي عبدهللا6586251751009010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد حيدر عدنان محمد علي6587251751009011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية483.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد خالد علي رحيم6588251751009012

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد رائد عبد الوهاب محمد حسن6589251751009013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد زكي يحيى ناجي6590251751009014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة525.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد عالء طالب محمد6591251751009020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيناحمد نوري عبدالمنعم حسين6592251751009021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينامجد احمد مكي لطيف6593251751009024

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينتقي عدي ايمن يحيى6594251751009040

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينثائر منصور كريم عباس6595251751009041

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل641.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينجعفر صادق جابر ناصر6596251751009042

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن علي حبيب مجيد6597251751009052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسن فالح حسون عبد6598251751009053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسنين صالح مجيد غياض6599251751009058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين جعفر جواد مجدي6600251751009061

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين فاضل عبد العباس عبد الحسين6601251751009065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين ماجد حميد مهدي6602251751009067

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحسين مجيد مرزوك وناس6603251751009068

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحيدر علي عبداالمير حسن6604251751009075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينحيدر وسام طالب كاظم6605251751009079

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء530.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينذو الفقار احمد يوسف درويش6606251751009080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينزيد سعد علي عبود6607251751009089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينسجاد عالوي عطيه محمد6608251751009102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينطه احمد عبدهللا ابراهيم6609251751009116

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينطه محمد عواد كاظم6610251751009117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعباس فاضل صباح عبد السيد6611251751009122

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي حسن حسين كاظم6612251751009140

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي حيدر عباس حسين6613251751009145

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل460.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي سمير عبد الزهره جواد6614251751009151

كلية القانون/جامعة الكوفة548.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي طالب حمادي محيسن6615251751009152
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قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي طالب عالوي صكب6616251751009153

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي فالح حسن مراد6617251751009160

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينعلي محمد رضا محمد جعفر عبد الصاحب6618251751009162

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينغيث فاروق عبد المحسن خلف6619251751009167

كلية اآلداب/جامعة الكوفة486.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينقاسم مجيد نجف زوار علي6620251751009173

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينكاظم احمد شهاب حمد6621251751009175

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد اثير ناجح نعوم6622251751009197

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد باقر حسن محمد دوس6623251751009201

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد باقر ضياء غني جعفر6624251751009202

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد تقي خالد سليم عبد الرحيم6625251751009204

كلية اآلداب/جامعة الكوفة559.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد جعفر محمود كمال الدين جواد6626251751009205

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء464.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد رضا فالح حسن صاحب6627251751009211

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان675.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد صادق عباس نعمه خلف6628251751009215

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد عبد الباقي ثجيل نعمه6629251751009222

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد علي احمد نوري احمد6630251751009226

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد علي حاتم عبد6631251751009227

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار510.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد غانم عبد الجليل لطيف6632251751009230

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل470.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد فالح عبد االمير خيري6633251751009231

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمحمد قحطان عدنان عمار6634251751009235

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمرتضى عباس مجيد حميد6635251751009243

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى باسل عبد الجليل شهيد6636251751009251

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى حسن هادي مجدي6637251751009254

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى حسين محمد حسين6638251751009255

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمصطفى كريم عبيد عباس6639251751009266

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمنتظر ستار خضير موات6640251751009279

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمهدي رياض مهدي حسين6641251751009282

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمهدي صاحب مجيد حميد6642251751009283

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينمهدي منتظر عبد الكاظم حسن6643251751009285

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنيننصير صباح حسين موسى6644251751009286

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينهشام فريد عبدهللا عبود6645251751009290

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقياعدادية الشيخ المفيد للبنينوسام حميد كريم عبود6646251751009291

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة515.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنيناحمد رسول نجم عبد6647251751010009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينامير مناضل عبدالكريم حمدان6648251751010016

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينباقر حسن باقر عبد الحميد6649251751010017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسن هادي طالب حريجه6650251751010025
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينحسنين محمد خضير حسون6651251751010027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينحمودي رياض كريم عباس6652251751010041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينحيدر محسن ابراهيم يونس6653251751010045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينرحيم طالب حسين رحيم6654251751010047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينرضا عبد علي عبد6655251751010049

كلية التربية/جامعة القادسية547.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينزيد سالم مجيد محمود6656251751010053

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينزيد صادق عبد علي خيار6657251751010054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينسجاد قيس عبد الحسين محسن6658251751010059

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينضرغام حسين هادي عبيس6659251751010064

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعامر ماجد منشد جبار6660251751010067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية569.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعقيل رضا حمزه محمد6661251751010074

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي ايوب ابراهيم عبد الواحد6662251751010079

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية538.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي جاسم صالح شنباره6663251751010081

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي حسن سلمان عراك6664251751010082

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي سنجار ابراهيم ادهم6665251751010086

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي عباس عليوي نعمه6666251751010089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي عبد الهادي عبد العباس عيسى6667251751010090

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي فريد حسن بشاره6668251751010092

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي قاسم محمد باني6669251751010093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة543.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينعلي نعمه عبد زيد علي6670251751010094

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينفراس فاضل عباس عبد6671251751010097

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينقاسم عباس متعب سهل6672251751010098

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينكرار حيدر عوفي سلمان6673251751010099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية485.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينليث عبد الجليل عبد محمد علي6674251751010103

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينمحمد عواد كاظم مدفون6675251751010112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينمصطفى محمد عبوش مصطفى6676251751010125

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينمصطفى هاتف محمد صالح6677251751010126

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنيننور الدين كاظم عباس سهر6678251751010130

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبنينياسر حيدر عوفي سلمان6679251751010131

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينامير ماجد مري سوف6680251751011008

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينعباس ظافر عبد العظيم داخل6681251751011016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينعلي فاضل حاكم ديعج6682251751011022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينمجتبى محمد حسين علي6683251751011032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينمحمد حيدر ناصر حسين6684251751011034

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينمحمد عبد الخالق فرحان شاهين6685251751011036

228 من 191صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينمرتضى بخيت عجيل عوده6686251751011037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينمرتضى جليل كاظم حسن6687251751011038

كلية التربية/جامعة القادسية550.0تطبيقياعدادية ميسان للبنينباقر عقيل رزاق مطر6688251751011041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنيناحمد عماد عبد زيد عيسى6689251751012013

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينامير باسم حاتم ابراهيم6690251751012017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينجعفر قاسم كريم عباس6691251751012028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى529.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسن عبيس جالب حسن6692251751012032

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسن علي شاكر حاتم6693251751012033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين محمد يوسف جاسم محمد علي6694251751012047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحسين هادي وحيد ناصر6695251751012049

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينحيدر جاسم صالل ابراهيم6696251751012050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى504.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد جابر كطان عباس6697251751012054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينزيد حيدر ضاري نشمي6698251751012055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينستار جبار كاظم عبود6699251751012058

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينطارق موسى حسين حمزة6700251751012069

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعبد هللا علي محسن جواد6701251751012079

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي حسن كاظم رجب6702251751012087

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي عباس حمد كريم6703251751012098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينعلي محمد جاسم حسين6704251751012103

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار حيدر عبد السادة جبار6705251751012113

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار خالد جاري عبيد6706251751012116

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة518.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينكرار ماهر محسن حسون6707251751012118

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينلواء الدين فؤاد عبد اللطيف بدران6708251751012120

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمثنى كاظم امين كاظم6709251751012123

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد رضا خضير كشيش6710251751012134

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمحمد قاسم نعمة جواد6711251751012143

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمختار علي جاسم محمد6712251751012145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمرتضى جليل عبد الحسين عباس6713251751012147

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمرتضى محمد ظاهر بعيوي6714251751012151

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى ضياء عزيز ناجي6715251751012159

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى عادل صادق حسين6716251751012160

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمصطفى قاسم حميد كاظم6717251751012163

كلية اآلداب/جامعة الكوفة470.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمنتظر سعدون عمران موسى6718251751012168

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينمهدي صالح جعفر ابراهيم6719251751012176

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت455.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينهادي محمد جاسم حسين6720251751012180
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0تطبيقياعدادية مسلم بن عقيل للبنينياسر حسن هادي عبود6721251751012181

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنيناحمد فاضل حبيب عباس6722251751013004

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينحارث ميري حمزة حسن6723251751013009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينحسين صالح مهدي محمد6724251751013016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينعلي كاظم هادي علي6725251751013033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينعلي ناصر عامر عبد الساده6726251751013035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينكاظم حسين بناي حميد6727251751013040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينكريم عباس رحيم راضي6728251751013044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0تطبيقياعدادية الفدائي للبنينمحمد صباح حمود موسى6729251751013050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينآحمد حسين لفلوف عزوز6730251751014001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينأمير احمد عبد الزهره راضي6731251751014004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة498.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين صاحب عبد الزهره محمد علي6732251751014025

كلية التربية/جامعة القادسية544.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين علي حسين حنون6733251751014028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحسين علي حسين عبد6734251751014029

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينحيدر فاضل هاشم مزهر6735251751014033

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينشبر حامد عبد الزهره عمران6736251751014041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعايد هادي عبد زيد جوده6737251751014042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية491.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعباس عادل عبد العال عبد السادة6738251751014044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعباس فاضل جاسم محمد علي6739251751014047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينعلي حسن جودي حسين6740251751014054

كلية التربية/جامعة القادسية591.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينفاضل عباس جواد كاظم6741251751014060

قسم االنتاج الحيواني /كلية الزراعة/جامعة تلعفر421.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد سلمان مصطفى عباس6742251751014071

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينمحمد علي مهدي عبود6743251751014072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0تطبيقياعدادية العزة للبنيناحمد تيمول ابراهيم محسن6744251751016003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0تطبيقياعدادية العزة للبنيناحمد علي شهيد عبد الحمزه6745251751016007

كلية التربية/جامعة القادسية571.0تطبيقياعدادية العزة للبنينارشد فراس يوسف جبار6746251751016008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسن حميد علي عوده6747251751016023

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسن شبر ابراهيم محسن6748251751016025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسن عبد الكريم كاظم عزوز6749251751016026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسنين رحيم علك كاظم6750251751016028

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء524.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسين جميل جودي ابو سوده6751251751016029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسين شبر ابراهيم محسن6752251751016030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسين كاظم هادي حسين6753251751016034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0تطبيقياعدادية العزة للبنينحسين نصير عبد المنعم حبيب6754251751016035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعبد هللا جواد فليح حسوني6755251751016047
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعبد علي محمد رضا محمد حسن عبد علي6756251751016048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعقيل رشيد حمزه طويرش6757251751016049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى607.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعلي حسين عبد االمير حاجم6758251751016051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعلي رزاق كاظم مغيض6759251751016054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعلي زكي عبد االله جاسم6760251751016056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعلي صالح عبد الهادي محمد6761251751016057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0تطبيقياعدادية العزة للبنينعلي هاتف حميد حسين6762251751016061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0تطبيقياعدادية العزة للبنينغالب كريم عبد الحسين راضي6763251751016062

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقياعدادية العزة للبنينكريم نعمه شبوط حمزه6764251751016067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0تطبيقياعدادية العزة للبنينمحمد باقر مؤيد حمزه دوهان6765251751016070

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0تطبيقياعدادية العزة للبنينمرتضى عباس جبر وطبان6766251751016076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقياعدادية العزة للبنينمرتضى مؤيد رحيم طاهر6767251751016077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590.0تطبيقياعدادية العزة للبنينهاني محمد مالك خدام6768251751016082

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0تطبيقيثانوية المتنبي االهلية للبنيناحمد عباس عدنان عبد الحسين6769251751018001

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0تطبيقيثانوية المتنبي االهلية للبنينرضا عبد الحسن علي حمود6770251751018004

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0تطبيقيثانوية المتنبي االهلية للبنينسيف حسين عبد غزال6771251751018008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل640.0تطبيقيثانوية المتنبي االهلية للبنينعباس محي شاكر عبد الحسين6772251751018010

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0تطبيقيثانوية المتنبي االهلية للبنينمحمد جبار كطن عايد6773251751018015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبنينحسن نزار محمد حسن6774251751019003

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبنينحسين أياد حميد كريم6775251751019004

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبنينعلي عبد مسلم فاضل حمادي6776251751019007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبنينمحسن صبيح جبار شخير6777251751019009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينحسين حبيب عبد محمد محيسن6778251751020004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0تطبيقياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينعلي حيدر حسن هادي6779251751020017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0تطبيقياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمحمد رضا عيسى رضا6780251751020024

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0تطبيقياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمصطفى رحيم عيدان جبار6781251751020029

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0تطبيقياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمصطفى علي نعيم حاجم6782251751020030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0تطبيقياعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينمصطفى هادي جابر صباح6783251751020031

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنيناحمد عبد العزيز عبد كاظم6784251751022002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية499.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنيناحمد محمد حسين كاظم6785251751022003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينحسن حيدر خضير محمد6786251751022007

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية564.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينحسن سلمان عباس نومان6787251751022008

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينحسن علي منعم عبد6788251751022009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينعقيل محمد طالب يحيى6789251751022026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينعلي جاسم محمد كاظم6790251751022027
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينعلي حسن فرمان عباس6791251751022028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينعلي كريم نغماش صليبي6792251751022031

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينعلي نعمه هربود كاشر6793251751022032

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينكرار حيدر حسن صاحب6794251751022036

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينكرار حيدر رزاق كريم6795251751022037

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينمبارك علي حميد حسين6796251751022038

كلية التربية/جامعة سامراء484.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد صالح محمد مجلي6797251751022042

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبنينمحمد منتظر عبد الزهره حسين6798251751022043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحمد فليح رشيد دبعون6799251751030003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0تطبيقياعدادية حسين علي محفوظ للبنينزيد عادل شاكر ابراهيم6800251751030009

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0تطبيقياعدادية حسين علي محفوظ للبنينسيف سعد جبار عبد6801251751030011

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة677.0تطبيقياعدادية حسين علي محفوظ للبنينعلي زاهر سعد الدين عثمان6802251751030015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0تطبيقياعدادية حسين علي محفوظ للبنينمحمد امين حيدر عبد االمير صبر6803251751030016

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0تطبيقياعدادية حسين علي محفوظ للبنينمحمد علي حسين عبد الحسن عبود6804251751030019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينأحمد صادق صاحب عبد الحسين6805251751031001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينآحمد علي محمد جالل6806251751031002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينآحمد لؤي محمد رضا كاظم6807251751031003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابراهيم سعيد وناس عبد الرضا6808251751031005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.4تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل6809251751031006

كلية الفقه/جامعة الكوفة479.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينابراهيم محمد عبد الجبار محمد6810251751031007

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حامد جهاد حسن6811251751031008

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حسن مجيد سعيد6812251751031009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 482.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حسين حمزه رزاق6813251751031011

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حسين رشيد مجيد6814251751031012

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد حيدر فرحان شعالن6815251751031013

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد زهير خليل سفر6816251751031014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد عامر حسين حمزه6817251751031015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة585.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد علي محمد علي6818251751031017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد قيس محمد رضا محمد6819251751031018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحمد نضال وهاب حسين6820251751031021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينالرضا صادق حسون محمد جواد6821251751031023

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينالعباس هادي رحيم ابراهيم6822251751031024

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينالفضل عباس عبد الحسين فهد6823251751031025

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينالفضل نصير غني عبد الكريم6824251751031026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامجد محمد مالك كاظم6825251751031027
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قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير خضر عبد الباقي خضر6826251751031030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينامير صفاء جبار علي6827251751031032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينايمن هادي محسن نعمه6828251751031036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجاسم نضال جاسم رسول6829251751031040

كلية التربية/جامعة القادسية542.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر كريم تاجر فريخ6830251751031042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينجعفر كريم نعيم جباره6831251751031043

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحذيفه عدنان قيس سلمان6832251751031044

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن اقبال خليل ابراهيم6833251751031046

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن حيدر طالب نمنم6834251751031048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن رياض رسول عبد االمير6835251751031050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسن صفاء محمد اكبر6836251751031051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة484.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسنين احمد علي اصغر محمد علي6837251751031055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسنين رفعت ثجيل نعمه6838251751031056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين زهير جهاد محسن6839251751031057

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين سالم سامي عبد6840251751031059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين عالء هاشم احمد6841251751031063

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي جاسم عبد علي6842251751031064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي شاكر عبد الزهره6843251751031066

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد684.3تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين علي عباس جاسم6844251751031067

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين قاسم علي محمد6845251751031068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين كريم مهدي عبد الصاحب6846251751031069

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحسين مرتضى محمد رضا عباس6847251751031071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحمزه عبد الكريم عبد االمير محمد6848251751031074

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحميد علي كاظم عبد6849251751031075

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل655.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر ازهر جاسم محمد6850251751031076

كلية التربية/جامعة الكوفة612.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر بطاح غازي محمد6851251751031077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر جليل عباس سعيد6852251751031078

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء453.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر كرار عبد االمير جواد6853251751031084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر محمد مهدي حسين حسن6854251751031085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر منذر محمد برهان6855251751031086

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينحيدر مهدي صاحب خضير6856251751031087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينذو الفقار حسوني تايه دحام6857251751031088

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرسول عبود رسول عبود6858251751031090

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينرضوان محمد محسن عبد الساده6859251751031091

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين644.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينزيد حسين عطيه عبد6860251751031092
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد أزهر راهي محمد6861251751031095

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية591.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد شايع جاسم محمد6862251751031096

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسجاد علي مهدي عباس6863251751031097

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينسيف هللا زينل الياس علي6864251751031100

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصدر الدين بركات محمد حسون6865251751031102

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينصالح مهدي صالح محل6866251751031103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة550.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينضرغام حسين جاسم حمادي6867251751031104

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينضرغام هادي عبد زيد جينه6868251751031105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينضياء فرحان طرفي حنون6869251751031106

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينطاهر فاضل مهدي زغير6870251751031107

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينطاهر مسلم وحيد طالب6871251751031108

كلية القانون/جامعة الكوفة525.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينظافر جاسم محمد علي6872251751031109

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس عالء قاسم محمد حسن6873251751031114

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعباس نعمه عباس متعب6874251751031115

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا حيدر عبد هللا عبيس6875251751031117

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا حيدر مجيد عبود6876251751031118

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعبد هللا عقيل حسن مهدي6877251751031122

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعصام مهدي عباس محسن6878251751031125

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي اياد جميل جبر6879251751031127

كلية اآلداب/جامعة الكوفة491.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي توفيق سعيد مكي6880251751031128

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي خيري نعمه عبد الرزاق6881251751031132

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي ستار رضا ابراهيم6882251751031134

كلية التربية/الجامعة المستنصرية551.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي شاكر عبد حمود جرجيس6883251751031135

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى618.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي مؤيد رشيد محسن6884251751031144

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي محمد خليل عباس6885251751031145

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي نعمه حمد حسين6886251751031149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعلي هشام صالح جعفر6887251751031150

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينعماد يحيى كاظم سعيد6888251751031151

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينقيم سعد جواد عيسى6889251751031154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل534.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكرار بطاح غازي محمد6890251751031155

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينكرار حيدر محمد رضا حسين6891251751031157

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينماهر حسون شالكه كريم6892251751031159

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمجتبى محمد علي حربي داير6893251751031162

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد الصدر قاسم حياوي هادي6894251751031165

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد باقر محمد مسلم6895251751031166
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد تقي رياض هادي ابراهيم6896251751031167

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد تقي محمد عبد الخضر عباس6897251751031168

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حاتم كريم جابر6898251751031171

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل432.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد حسن هادي جحالي6899251751031173

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد رائد يحيى مهدي6900251751031175

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد رياض محمد جبر6901251751031177

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صادق عبد الحليم عزيز درويش6902251751031181

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد صافي علي شهد6903251751031182

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد طارق مردان عبيد6904251751031183

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عبد الكريم احمد عبد هللا6905251751031184

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عبد الكريم عبد هللا محمود6906251751031185

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل660.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد عمار حسن عمار6907251751031189

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد غياث كريم داود6908251751031190

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد فالح عبود فليح6909251751031191

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد كامل فليح حسن6910251751031193

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد ماهر عبد الحسين محمد6911251751031196

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد مرتضى نزار احمد هاشم6912251751031197

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد مهدي ثامر عبد الحسين سلمان6913251751031198

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمد مهدي محمد حسن عدنان علي6914251751031200

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمحمود نوري علوان حسين6915251751031201

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية579.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمخلد زهير حسون خلف6916251751031202

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى جعفر عبد الحسين حويش6917251751031204

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى حافظ حسن عبد االمير6918251751031205

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى رافد موسى ثعبان6919251751031206

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى سرحان حسن عبود6920251751031207

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى علي جبار محمد6921251751031208

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء653.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى محمد شاكر هادي6922251751031209

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمرتضى محمد كاظم علي6923251751031210

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى تكليف شيال كاظم6924251751031212

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى حسين عباس حسن6925251751031214

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى حسين علي خلف6926251751031215

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى رائد عدنان محمد علي6927251751031217

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى زهير عباس رسول6928251751031218

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى صفاء جبار علي6929251751031219

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى عماد عبد الزهره كاظم6930251751031223
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى محمد رضا سلمان والي6931251751031224

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى نبيل مسلم حسين6932251751031226

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمصطفى نجيب صاحب طاهر6933251751031227

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمعتز شايع جاسم محمد6934251751031230

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمقتدى احمد عناد مدلول6935251751031231

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء454.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر ابراهيم كمين برهان6936251751031232

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر حيدر كاظم علي6937251751031234

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمنتظر عقيل عبد الرزاق مال هللا6938251751031237

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي فاضل عباس فضل6939251751031240

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي محمد عبد الحمزه عبد الكاظم6940251751031241

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء521.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينمهدي نعمه صاحب محمد حسين6941251751031242

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنيننور فاضل عباس عبد6942251751031244

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينياسر اسعد حسين عبد الرزاق6943251751031248

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل630.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنينيوسف صالح سامي محمد6944251751031251

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحمد رزاق ضياء جعفر6945251751034001

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينامير خليل راهي سلمان6946251751034004

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينجاسم سوادي موتان شاني6947251751034005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين ازهر جبار سعيد6948251751034010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين علي عبد مسلم عبد الحسن6949251751034011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينحسين نائل مجيد حميد6950251751034014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء646.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينرضا عز الدين سعيد محمد علي6951251751034015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعالء حسون طاهر حسن6952251751034016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط623.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي احمد يوسف مهدي6953251751034017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة679.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي حسين حميد محسن6954251751034020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي ضياء رضا خضير6955251751034022

كلية األعالم/جامعة بغداد513.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينعلي عبد الحسين رضا يوسف6956251751034024

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينكرار حيدر علوان سلمان6957251751034030

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد465.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينكرار هاشم جبار حمد6958251751034032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد التقي ربيع عليوي سلمان6959251751034037

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل561.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد جواد حيدر عبد الحسين عبد علي6960251751034040

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد عبد هللا كاظم مجدي6961251751034047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد523.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمحمد عبد الهادي كاظم احمد6962251751034048

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمصطفى علي ناجي عطية6963251751034054

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمصطفى مؤيد ناجي عبد6964251751034056

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمنتظر ارشد محمد علي رضا6965251751034058
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل639.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمنتظر باقر محمد جعفر محمد ابراهيم6966251751034059

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء658.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمنتظر صالح مهدي حسين6967251751034060

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0تطبيقيثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينمهدي ازهر جبار سعيد6968251751034061

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0تطبيقيثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلي احمد حسن صالح6969251751038008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينعلي محمد رضا سلمان كاظم6970251751038012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0تطبيقيثانوية ايليا االهلية للبنينمهند سعد حسن بركة6971251751039008

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0تطبيقيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينذو الفقار جاسم عباس علوان6972251751041008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينسيف الدين سعد جدوع عبد6973251751041010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعبد هللا قاسم عمران موسى6974251751041012

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينعلي مجيد محسن محي6975251751041015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينمحمد زين العابدين فضل نجم6976251751041020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0تطبيقيثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينهاشم عبد الهادي محسون بدر6977251751041027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة470.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينابراهيم علي جواد كاظم6978251751044001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد حسين نوري عباس6979251751044002

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد عباس عكلو عبد6980251751044006

كلية االعالم/الجامعة العراقية487.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد علي ابراز حلبوص6981251751044008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة584.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد كامل رشيد شناوه6982251751044009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد محمد علي كريم عباس6983251751044010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحمد منتظر غانم شهيد6984251751044011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينامير شبر مدلول عباس6985251751044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينامير طالب نجم عبد6986251751044015

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينامير ليث عبد االمير سعيد6987251751044016

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينايمن صباح حسن عبد الرضا6988251751044017

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر455.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينجاسم محمد مهدي جبر6989251751044018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسام كريم حسين تالي6990251751044019

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسن فاضل قدوس حرج6991251751044021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى618.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين احمد وادي عباس6992251751044023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة506.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحسين كاظم جواد كاظم6993251751044029

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينحيدر محمد كاظم محمد6994251751044033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينرضا فيصل حويش عبد6995251751044037

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينزيد احمد صباح عبد6996251751044038

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينزيد طاهر عزيز ترياك6997251751044042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسيف سعد عبار عبد الزهره6998251751044047

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت471.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينسيف نوفل صالح مهدي6999251751044048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعباس جاسم محمد احمد7000251751044051

228 من 200صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعبد هللا سعد عبود ناجي7001251751044053

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعالء طالب جابر مهدي7002251751044054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي جميل قنبر حمزه7003251751044058

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء517.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي رضا علي باجي7004251751044063

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي عبد الكاظم جودي عبد العباس7005251751044067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعلي كاظم راهي حسن7006251751044071

كلية القانون/جامعة الكوفة528.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعمار عادل عبد االمير جبر7007251751044075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينعمار عالء جايد شريف7008251751044076

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينكرار حيدر سرحان حاتم7009251751044080

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد صادق رقيب جواد ناصر7010251751044090

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد صالح ثجيل محسن7011251751044092

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد صالح عبد الهادي كاظم7012251751044094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد عدنان حسين غافل7013251751044095

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء519.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد علي حسين علي7014251751044097

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد علي عماد كاظم عبود7015251751044098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد مرتضى محمد عبد الخضر7016251751044101

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمحمد مصطفى محي حمد7017251751044102

كلية التربية/جامعة القادسية559.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى عبد النبي حلبوص حاشوش7018251751044107

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمصطفى محمد جابر عيسى7019251751044109

كلية اآلداب/جامعة الكوفة491.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمنتظر مؤيد حسين علوان7020251751044113

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمنتظر نصر الدين قاسم رسول7021251751044114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينمهدي مكي عبد الرضا عزيز7022251751044116

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبنينيوسف منير مهدي سلمان7023251751044118

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية630.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنيناحمد محمد جواد عبيد7024251751045001

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة545.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينحسين رزاق كاظم مغيض7025251751045002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينعبد الرزاق فالح رزاق حسون7026251751045004

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينعلي صبحي عنون هاشم7027251751045005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينعلي عباس ياسر دريس7028251751045006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينغزوان قايد منشد غازي7029251751045007

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينمحمد باقر عقيل حسين كاظم7030251751045009

كلية التربية/جامعة الكوفة622.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية للبنينمرتضى حسين عبد العباس زباله7031251751045010

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية568.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينحسن فالح حيدر رضا7032251751046006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينحسين حميد بدر شالل7033251751046008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينحيدر عبد الصاحب عبود حسون7034251751046012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينخالد احمد تالي دخيل7035251751046014
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينخالد ماجد شهاب مكطوف7036251751046015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينصادق جبار داخل عبد الرضا7037251751046019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينعلي عبد الحسين وداعه بشير7038251751046025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينعلي محمد يوسف مشكل7039251751046026

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينكرار علي حسن عويد7040251751046029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى574.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينمحمد حسين حبوس رضا7041251751046031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينمحمد خليل عبو رضا7042251751046032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0تطبيقيثانوية بين الحرمين للبنينيوسف محمد جخيور طاهر7043251751046035

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحمد كريم عبد الهادي عبد علي7044251751047001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينامير ستار رحيم كاظم7045251751047002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتراب احمد هاشم عزوز7046251751047003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينحمزه علي عبد العباس عبد ياسر7047251751047008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينرضا علي حنون عبد الحسين7048251751047011

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعلي احمد عبد الزهره كاظم7049251751047014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعلي جبار عبد العباس عبد ياسر7050251751047017

كلية العلوم/جامعة بابل511.0تطبيقياعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينعلي عباس هادي حسون7051251751047020

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0تطبيقيثانوية  االندلس االهلية للبنينحسين علي جودي عبد الشهيد7052251751049001

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيثانوية  االندلس االهلية للبنينعباس قاسم حسن حميدي7053251751049003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0تطبيقياعدادية التحرير للبنينحسين جليل حسن رمضان7054251751050007

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0تطبيقياعدادية التحرير للبنينعباس علي طارش عبود7055251751050011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0تطبيقياعدادية التحرير للبنينمحمد باقر محمد علي عطيه كريم7056251751050018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0تطبيقياعدادية التحرير للبنينمحمد علي اياد حسن محمد7057251751050020

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0تطبيقياعدادية التحرير للبنينمحمد عيسى محمد صالح عبد الرسول7058251751050021

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقياعدادية التحرير للبنينمهدي عبد الكريم مهدي خضير7059251751050022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينباهر عبد الكريم صاحب محمد حسين7060251751051003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينكرار حيدر عدنان عطية7061251751051009

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد امين جواد كاظم7062251751051012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد حسن صباح مطر تايه7063251751051014

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 493.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد علي امجد سالم وهاب7064251751051017

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمحمد هادي جودي عبد العباس7065251751051019

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمرتضى شريف جابر ادهيم7066251751051024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمرتضى عبد االمير محمود خضير7067251751051025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمرتضى عقيل هاشم عبد الحسين7068251751051026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمصطفى ستار جابر شعالن7069251751051030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمصطفى عدنان داود سلمان7070251751051031
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القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينمهدي قاسم عدنان علي7071251751051036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقياعدادية الفتوى المباركة للبنينياسر عالء حسين عبد القادر7072251751051041

كلية التربية/جامعة سامراء489.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينأحمد عبد الحسين حامد رومي7073251751052002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحمد حامد سكر سلطان7074251751052005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحمد رمان صكر زنيد7075251751052006

كلية االعالم/جامعة ذي قار550.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحمد رياض عكله سلطان7076251751052007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتحسين عبد هللا منسي لفته7077251751052009

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتركي حميد عبد الساده مكطوف7078251751052010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينجبار ياسين جبار عطيه7079251751052012

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحسن عبد الهادي كسار كنين7080251751052013

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحسين احمد سعيد ضيدان7081251751052015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى493.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحسين علي حمادي عبود7082251751052016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحسين لفته وادي كطان7083251751052017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحسين نعمه غضبان بدر7084251751052018

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت630.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينحمود شهيد عبد السيد والي7085251751052019

كلية العلوم/جامعة واسط526.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينرياض محمد هاشم جبير7086251751052020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينسالم أحمد عبد هللا مزهر7087251751052022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعباس كاظم عليوي طراد7088251751052028

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعبد هللا حيدر محمد مزعل7089251751052029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعدنان حطحوط علي عليخ7090251751052030

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية591.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعالء محسن محمد علي يوسف7091251751052031

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي حطحوط علي عليخ7092251751052033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينعلي عطا هللا عبد السجاد مهدي7093251751052035

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار595.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينليث أحمد فليح عبد الحسن7094251751052036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمجيد عبد الحسين عبطان عوده7095251751052037

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمحمد رحيم مطشر خلخال7096251751052039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمحمد عبد الحسن جبار عطيه7097251751052040

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمحمد هادي مكطوف بشاره7098251751052042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمسلم جبار سنكر عبد هللا7099251751052044

كلية التربية/جامعة سامراء490.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمسلم خليل عواد كاطع7100251751052045

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينمصطفى رياض عكله سلطان7101251751052046

كلية التربية/جامعة القادسية540.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةاكرم محمد حسن سلمان7102251751111010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةامير صبحي حسن نعمه7103251751111012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةايهاب سالم نور نويصر7104251751111013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةباسم جواد محمد تايه7105251751111014
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةجاسم جبار حسين داخل7106251751111015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةرياح محسن منسي جبار7107251751111025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةشاكر كاظم عواد ركيب7108251751111032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةعباس عبد الحسين جواد عواد7109251751111037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةعقيل رحيم عبد الرضا كاظم7110251751111042

كلية التربية/جامعة القادسية561.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةعقيل عبد هللا زهوري اليذ7111251751111043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةعلي احمد محمد كامل7112251751111045

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية421.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةعلي كمال حميزه خفيف7113251751111049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةعلي محسن مذري عبد7114251751111050

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةكرار حبيب نعمه جبار7115251751111056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةكرار حيدر عبد الحسن محمد7116251751111057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةمحمد قاسم تركي جفات7117251751111068

كلية التربية/جامعة سامراء486.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةمنتظر احمد بخيت بنيان7118251751111074

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةسجاد حميد كريم مسلم7119251751113017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةسالم حسين عليوي سلوم7120251751113019

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةعلي تقي حسن كاظم7121251751113024

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةكرار حيدر كريم حمزه7122251751113026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةمرتضى عبد الحسن رحيم عبود7123251751113032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةمنتظر سعران عبد الحسين بدر7124251751113033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةأمير داخل دهش علوان7125251751116001

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحمد عوفي منخي عبد الحسن7126251751116003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحمد فيصل محمد سليمان7127251751116004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاكرم عباس كاظم محمد7128251751116010

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةامير محمد عبد االمير جواد7129251751116013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةجعفر موسى كاظم عبود7130251751116016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحازم ناظم غليم سلمان7131251751116020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن احمد ونان نهاب7132251751116021

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن جبر عوده سميرن7133251751116022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسن علي يونس خضر7134251751116026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين بشير عوني حسن7135251751116031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين ثجيل ظاهر سلمان7136251751116032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين محمد نور يونس خضر7137251751116040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحسين هاني قاسم رضا7138251751116043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر احمد زعيج معارج7139251751116045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر ثجيل ياسر ساجت7140251751116046
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت451.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر خلف هاشم جار هللا7141251751116048

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحيدر موسى زينل علي7142251751116052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت467.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةريان عابد ابراهيم محمد7143251751116056

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةزين العابدين محسن خضر محسن7144251751116058

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةزينل ياسين زينل حسين7145251751116060

كلية التربية/جامعة القادسية550.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسالم عبد الحسين والي عطيه7146251751116061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسجاد توفيق بريسم ناهي7147251751116062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةطه منعثر مهيهي حسين7148251751116071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعقيل اسماعيل ابراهيم سعدو7149251751116077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعلي شهيد طويح جياد7150251751116085

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر441.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةعيسى محمد عيد عيسى محمد7151251751116091

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةقاسم فيصل محمد سليمان7152251751116098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةقاسم نبيل كامل دخيل7153251751116100

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمبارك ابراهيم صادق جعفر7154251751116107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار516.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد حسين جعيول حميد7155251751116114

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد صالح عباس الياس7156251751116118

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد عباس حمزه عبود7157251751116119

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد عبد الكريم مصطفى موسى7158251751116121

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمحمد عقيد حسين علوان7159251751116122

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمرتضى عطا هللا مردان عباس7160251751116129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى سالم مصطفى الياس7161251751116133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى ناصر عبد حسن7162251751116136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةمصطفى نوري يوسف احمد7163251751116137

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية654.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةنبيل جابر طاهر محمد7164251751116145

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةنزار عبد االمير سلمان عمران7165251751116146

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةهاني عواد ياسر جياد7166251751116148

كلية االعالم/جامعة ذي قار497.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةيوسف جابر نعيمة ناصر7167251751116153

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةيونس حازم مزراب قاسم7168251751116156

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةاثير جاسم خزي حمود7169251751122001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةاحمد حميد تريب عبد هللا7170251751122005

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةاحمد سالم عبد زيد جاسم7171251751122006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةاكرم احمد صبري حتاوي7172251751122009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةاكرم عقيل خضر جالب7173251751122011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةامير فريد كانون محمد7174251751122014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةبدر حسين حمد علوان7175251751122018
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كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحبيب علي ناجي عبود7176251751122020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحسن شهيد لفته راضي7177251751122022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين حمزه عبد زيد صدام7178251751122025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين حيدر شاني عوده7179251751122026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحسين يحيى محمد عبيد7180251751122033

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحيدر امير شاكر كاظم7181251751122034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةسجاد علي حسين كاظم7182251751122042

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية592.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةسجاد ناجح رزاق خليل7183251751122043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةصادق رحمن محمد موسى7184251751122045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةضرغام ثامر عبادي محمد7185251751122047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةضياء حاكم كريم سلمان7186251751122049

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةضياء نبيل علي فرحان7187251751122051

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية591.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةعباس ناجح رزاق خليل7188251751122057

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةعلي كاظم عبيس كشاش7189251751122073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد جواد كاظم لفته7190251751122089

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةمحمد عبد الكاظم عبود زامل7191251751122092

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةمقتدى فائق حمزه عطشان7192251751122104

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةمنتظر مردان محسن مطلك7193251751122107

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةيعقوب عبود ابو عبود عزيز7194251751122115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية498.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينابا الحسن حيدر محمد حسن حيدر7195251751150001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد حسين علي كاظم7196251751150005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد عامر احمد سعيد7197251751150009

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد مطر عذاب شطنان7198251751150013

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية560.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينبهاء اديب سوادي محسن7199251751150025

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحامد عبد الحسين علي غلوم7200251751150026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسن عبد الهادي عبد احمد7201251751150029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحسين عقيل عبد الحسن جواد7202251751150035

قسم المكننة والمعدات الزراعية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك422.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر عبود جبار عليوي7203251751150043

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينحيدر علي عرجان جيجان7204251751150044

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء469.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينرسول فاضل عبد الكاظم سلمان7205251751150046

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينزين العابدين رعد محمد جعفر7206251751150048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسجاد مشتاق خليل ابراهيم7207251751150049

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينسيف رحيم اعبيد جبح7208251751150052

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينطاهر سالم عليوي عبود7209251751150056

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس سيد خان محمد صالح خان7210251751150058
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعباس محمد عباس حسين7211251751150062

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي حسن عبد الحميد عبد الحسين7212251751150066

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي حسن محمد تركي7213251751150067

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي حسين جعفر راضي7214251751150068

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي حمودي كطان عبود7215251751150071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل534.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي سالم هادي هاني7216251751150073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي عيسى محمد عباس7217251751150078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي لفته عبد هللا حسين7218251751150079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة508.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينعلي ناجي معتوك علي7219251751150081

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينكرار حيدر موسى قاسم7220251751150091

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمأمون مجيد عبد كاظم7221251751150096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد ابراهيم محمد حسين7222251751150099

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد تقي حسن عبد عطية7223251751150102

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد حسين سامي عبد الحسين عبد علي7224251751150106

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد رضا عبيد اسماعيل7225251751150110

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمحمد سعد حمود حمزة7226251751150115

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى مهدي عالوي جاسم7227251751150129

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينمصطفى ناجي علي محمد عبد الرسول7228251751150130

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنينناصر محمد كاظم حسون7229251751150134

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقياعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحمد صباح حاتم مرزه7230251751150143

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينابراهيم عبد السادة متعب حسن7231251751153003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك657.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنيناحسان رفاع فاضل عبود7232251751153005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنيناحمد حيدر جواد جاسم7233251751153010

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينامجد جميل كريم عبود7234251751153027

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينحسين عبد مسلم هادي حسن7235251751153053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينحسين محمد عبد الحسين صاحب7236251751153058

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينحسين مكي نجم عبد7237251751153060

كلية القانون/جامعة الكوفة536.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينسجاد حاكم نعوم شالل7238251751153073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينسجاد حسون طاهر راضي7239251751153074

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينسجاد كاظم جواد كاظم7240251751153076

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينسعد عبد الكريم طاهر مطرود7241251751153077

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينطي مهدي حسن حمادي7242251751153083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينعباس ظاهر محسن عباس7243251751153088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينعباس فاضل عباس عبد7244251751153090

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينعلي اكبر حيدر عبد الرضا علي7245251751153097
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قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينعلي حسين مزهر ياسين7246251751153102

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينكاظم فالح حسين سوادي7247251751153124

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينليث علي ايوب نجم7248251751153131

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمازن رحيم عبد جالب7249251751153133

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط437.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد جاسم زيدان فليح7250251751153135

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد رضا أحسان محمد كاظم عباس7251251751153136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد عبد االمير جبار مهدي7252251751153137

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد قاسم شهيد محمد7253251751153140

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد كريم حسن نعمه7254251751153141

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمحمد مهدي ناصر حسين حسن7255251751153145

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمرتضى جواد عبد ناهي7256251751153149

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمسلم كاظم عبد علي محمد7257251751153153

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمسلم نبيل حسين علي7258251751153154

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمصطفى احمد دغيمان عبد7259251751153156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمنصور عبد العالي جاسم حسون7260251751153166

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينمهند محسن هالل محسن7261251751153169

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنيننوار كامل عبد هللا محمود7262251751153170

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0تطبيقيثانوية تدمر المسائية للبنينياسر كامران عبد القادر محمد7263251751153176

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينابراهيم محمد محسن علوان7264251751157002

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينامجد حنج مجلي عبد7265251751157019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينامير جابر سلمان ناصر7266251751157022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينباقر محمد يونس نجم7267251751157029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينبهجت عبد الجبار زينل ابراهيم7268251751157030

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسن جواد حميد موسى7269251751157046

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسين رضا نصيف جاسم7270251751157048

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسين عبد االله كريم كاظم7271251751157050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحسين غالب ظاهر حمندي7272251751157056

كلية التربية/جامعة سامراء489.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحمود صبيح غضيب حمود7273251751157063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحيدر عباس جميل عبد7274251751157065

كلية االثار/جامعة سامراء420.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينرسول حاتم بريبش غطالش7275251751157075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينزيد ذياب غانم مظلوم7276251751157081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينزيد محمد ابراهيم كاظم7277251751157082

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينسبطين ميثم جاسم محمد7278251751157083

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينسجاد نجاح علي محمد7279251751157084

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينسيف تحسين صالح عطيه7280251751157086
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينصفاء عيسى حمود حمزه7281251751157094

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينصفاء كامل جادر زغير7282251751157095

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينصالح عواد محيل ميله7283251751157097

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل546.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينضرغام عبد االمير جبار سلمان7284251751157098

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينطارق ستار فنجان حسين7285251751157103

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينطارق شويل عبيد رخيص7286251751157104

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي جوهر حمزه طويرش7287251751157113

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي عباس مطير خليف7288251751157124

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي عدي خالد محمد7289251751157127

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي قاسم كاظم عبد الحسين7290251751157132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي كاظم علوان عبود7291251751157133

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعلي منصور صالح ناصر7292251751157142

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينعمار صالح عبد االمير مظلوم7293251751157147

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينفارس فاهم كريم عطيه7294251751157151

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينكاظم جواد فاضل سمير7295251751157158

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينكاظم حسين عبود حسون7296251751157159

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينكرار نوري غماس عبيد7297251751157164

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحسن جواد كاظم احمد7298251751157169

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد باقر محمد يوسف عبد الرضا7299251751157171

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد بسام محسن عبيس7300251751157172

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد تقي عباس نعمه خلف7301251751157173

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد جاسب حسن غانم7302251751157174

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمحمد قاسم محمود عبد هللا7303251751157192

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمهند كاظم عذاب موحان7304251751157227

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينناصر فاهم محمد دغيم7305251751157229

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينوائل فاضل عبد الحسين جاسم7306251751157235

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينيوسف طه عبد الوهاب عبد االمام7307251751157239

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل535.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينحيدر ذياب جنيوي عالك7308251751157250

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى462.0تطبيقيثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينمصطفى ضياء حسين محمد7309251751157252

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0تطبيقيثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينيوسف اسعد مهدي عبد هللا7310251751162005

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء537.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينأحمد خالد حميد كريم7311251751200001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينحسنين كريم خليل ابراهيم7312251751200019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينحسين صاحب عبد الحسين صاحب7313251751200021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينحسين نذير محمد جاسم7314251751200024

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد470.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينحيدر حبيب عبد هللا حبيب7315251751200026
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينحيدر حسين راضي جاسم7316251751200027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينرعد حسن محمد محمود7317251751200029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينزيد علي مسلم شاكر7318251751200030

كلية التربية/جامعة القادسية565.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينعالء حمزه محمد وادي7319251751200034

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينعلي حمودي كاظم حسن7320251751200039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمحمد علي عبد الحسين عبد7321251751200055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمحمد علي عبد اليمه عباده7322251751200056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمحمد كاظم مهدي عبد الحسين وناس7323251751200058

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمحمد مصطفى احسان محمد كاظم عباس7324251751200059

كلية القانون/جامعة الكوفة530.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمرتضى رزاق حسين علي7325251751200061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمرتضى فاضل محمد وناس7326251751200062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمصطفى مسلم دلي عتيوي7327251751200067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبنينمنتظر عباس جاسم محمد7328251751200071

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقيثانوية النخبة االهلية للبنينليث باسم محمد علي عيدان7329251751202004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتآمنه كاظم عبد هللا حمد7330251752053002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتاشواق راضي اكريم ليلو7331251752053004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتاطياف ناصر جيوان محمد علي7332251752053005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتبنين عبد المحسن عبد الصمد مجيد7333251752053010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناترقيه نجم عبد النبي حسن7334251752053016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء حيدر عبد زيد جاسم7335251752053018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء حيدر غضبان محمود7336251752053019

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء سالم عبيد محمد7337251752053020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزهراء كريم سرحان ظاهر7338251752053023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزهرة غانم عبد الزهرة عباس7339251752053025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب حسن عبد علي محمد7340251752053026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة483.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتزينب حسن محمد علي عبد الحسين7341251752053027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتسند عبد الكريم صالح مهدي7342251752053033

كلية اللغات/جامعة الكوفة575.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتعبير فاضل جابر ايوب7343251752053037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتفاطمه ثائر خضير عباس7344251752053040

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتفاطمه صالح عبد االمير حسون7345251752053042

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتكوثر ميري محمد فرحان7346251752053043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتنور الهدى حسن صدر الدين احمد7347251752053045

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0تطبيقياعدادية زينب الكبرى للبناتنور راضي كريم كاظم7348251752053046

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقيثانوية العدالة للبناتبنين عبد السادة محمد عبود7349251752054003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0تطبيقيثانوية العدالة للبناتنور نجاح حسن بريهي7350251752054013
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0تطبيقيثانوية العدالة للبناتهبه الدين حيدر عبد المحمد احمد7351251752054015

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناتتبارك كاظم ساهي شريف7352251752055002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناترؤى علي حسين حسن7353251752055004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناتزهراء اياد منعم كاظم7354251752055006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناتزهراء عبد الحسين حميد حسن7355251752055008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة466.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناتكوثر حيدر مجيد كريم7356251752055010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناتهدى عبد الحسن ماشي هادي7357251752055013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0تطبيقيثانوية النجوم االهلية للبناتهند ديوان زبين دغش7358251752055014

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0تطبيقياعدادية الالذقية المركزية للبناترسل حيدر فيصل محمود7359251752056007

كلية الفقه/جامعة الكوفة477.0تطبيقياعدادية الالذقية المركزية للبناترقيه نوري عبد الباري حسين7360251752056008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0تطبيقياعدادية الالذقية المركزية للبناتزينب مهدي فليح حسن7361251752056015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0تطبيقياعدادية الالذقية المركزية للبناتطيبه محمد باقر محمد7362251752056017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0تطبيقياعدادية الالذقية المركزية للبناتنور محمد حسين علي7363251752056019

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتاسراء نصير عبد الكاظم موسى7364251752058002

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتالزهراء باقر محمد علي عبد الرحيم7365251752058003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتايناس عبد اليحيى ايوب علي7366251752058004

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتتارا راضي كاظم عيسى7367251752058006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتتقى كريم مهدي جواد7368251752058007

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتحوراء هاتف حسان موسى7369251752058009

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناترسل حيدر احمد تولي7370251752058012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتزهراء عالء باقر ابراهيم7371251752058013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتزينب ثابت محمد عليوي7372251752058015

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتسكينه عبد كاظم عبد7373251752058017

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتضحى اثير هاني محمد7374251752058019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتعلياء زيدان عبد الزهره حبيب7375251752058020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتغسق حسون هندي داود7376251752058021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه اسعد محسن كاظم7377251752058022

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتفاطمه سامي عبد االمير كاظم7378251752058023

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقياعدادية المنار االهلية للبناتهاجر نجم عبد هللا محمد7379251752058028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتابتسام حسين راضي حبيب7380251752059001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتاسيل جابر عباس علوان7381251752059007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتاالء عبد الحسن ملهود حسين7382251752059011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتاالء عبد الزهره ارحيم جبار7383251752059012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتامنه حسين عبد الوهاب عبد االمام7384251752059015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتانوار صباح خضير صاحب7385251752059017
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتايات فالح عبد الهادي محمد7386251752059018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتايات كاظم محسن باجي7387251752059019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتايات يوسف عبد العالي هادي7388251752059021

كلية التربية/جامعة الكوفة599.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتايمان علي سعيد درويش7389251752059022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتايه عباس عبد الزهره شنكول7390251752059024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتبسمه علي عبد عوده7391251752059028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين اسماعيل حسن فهد7392251752059031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين عبودي ناصر حسين7393251752059034

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتبنين محمد جبار ثامر7394251752059037

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك حسين كاظم حمزه7395251752059042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتتبارك سليم جاهل عبد7396251752059044

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتتغريد محمد جياد خطار7397251752059048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتتقى خالد فليح حسن7398251752059050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحنين عالء عبد الحسين سعيد7399251752059059

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحنين قحطان عدنان هويل7400251752059061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحنين نعمه جابر نعمه7401251752059062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء جاسم محمد اسماعيل7402251752059063

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء حسين دخيل عباس7403251752059064

كلية اللغات/جامعة الكوفة571.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء حيدر محمد رضا محسن7404251752059066

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتحوراء عباس عبد الرضا جابر7405251752059071

كلية الفقه/جامعة الكوفة488.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتخلود لطيف مرتضى محمد7406251752059073

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتدعاء فاضل عيدان صادق7407251752059080

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتدعاء فالح عبد الحسن جابر7408251752059081

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتدالل كاظم عبد هللا حمادي7409251752059085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناترؤى علي عبد الحي عباس7410251752059086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناترباب رفعت محمد كاظم7411251752059087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناترحاب علي فرحان فرهود7412251752059088

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناترسل رحمن تركي جينه7413251752059090

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناترسل قاسم عباس عبار7414251752059092

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناترغد سعد فالح حسين7415251752059096

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء اركان جيجان صاحب7416251752059105

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حبيب حسن عباس7417251752059107

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء حسين منذور ضامن7418251752059110

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء راتب مشكور حسين7419251752059113

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء رسول حسن خضر7420251752059115
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء رسول كعيم مصحب7421251752059116

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء سلمان دوش فرعون7422251752059117

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عادل محمد سلطان7423251752059120

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عباس ابراهيم صاحب7424251752059121

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عباس حسن صالح7425251752059122

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عبد االمير سوادي كواد7426251752059124

كلية اآلداب/جامعة الكوفة543.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عبد العالي عوده كريم7427251752059125

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عدنان عبد الكاظم محمد7428251752059127

كلية اآلداب/جامعة الكوفة482.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عطيه يعكوب الزم7429251752059128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء علي محسن عبد الرزاق7430251752059129

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء عمار موسى مهدي7431251752059130

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء غازي شكري جمشيد7432251752059131

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء كريم كاظم غضب7433251752059135

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء محمد مدلول حسون7434251752059138

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهراء ناجي يحيى عاشور7435251752059140

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزهره نوري علي اصغر قنبر7436251752059142

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب بشير علي حمزه7437251752059143

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب حيدر جاسم كاظم7438251752059145

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب حيدر جواد محسن7439251752059146

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب شعالن كريم سلمان7440251752059149

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب عبد االمير عبد سلطان7441251752059151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب عدنان درويش غلوم7442251752059155

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب علي فليح حسن7443251752059158

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب فاضل جليل ابراهيم7444251752059160

كلية اآلداب/جامعة الكوفة486.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب فليح هادي مالل7445251752059162

كلية اآلداب/جامعة الكوفة490.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب محمد جواد حسن7446251752059165

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتزينب هادي محيل عبد الزهره7447251752059166

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتساره ستار جبار عبادي7448251752059167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتساره عبد هللا نذير سلطان7449251752059168

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتساره عقيل داخل نوام7450251752059169

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتساره لفته عبد هللا حسين7451251752059172

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتسجى باسم محمد حمزه7452251752059174

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتسجى فالح عبد الجليل عكيلي7453251752059175

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتسرور شاكر محمود عبد الحسين7454251752059179

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتسرور كريم مدلول جاسم7455251752059180
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتشهباء حازم عوني فارس7456251752059186

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتشهد جاسم عبد العالي هادي7457251752059187

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتشهد عباس عبد الرضا جابر7458251752059192

كلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتشيماء علي كسار كاظم7459251752059194

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتصفاء عيسى جاسب محمد7460251752059197

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتصفاء كريم رحيم باقر7461251752059198

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتضحى كاظم محسن نعمه7462251752059201

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتعبير عماد تكليف خرمان7463251752059204

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتعبير نعمان عزيز فنجان7464251752059205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتعلياء علي محمد مرزه7465251752059210

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتعلياء فالح حسن حسين7466251752059211

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتغيداء عبد المهدي شياع سعدون7467251752059220

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه جاسم كاظم هنين7468251752059223

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية595.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه زكي سعدون عبد7469251752059224

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه هادي سمير مزهر7470251752059232

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتفاطمه ياسر محان ناجي7471251752059233

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمدينه حيدر قنبر صالح7472251752059238

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمروه بخيت مسلم مشعان7473251752059240

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمروه مسلم عبد الرضا حسين7474251752059244

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم جواد محمد علي جواد7475251752059246

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم حسين غايب عباس7476251752059249

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم فالح حسن راجي7477251752059257

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتمريم محمد رسول حسين7478251752059259

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتموج ميري حاجي كنوش7479251752059266

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنبأ احسان جواد عبد الرضا7480251752059267

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنبأ جاسم هادي جاسم7481251752059268

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنبأ حسين هادي حسين7482251752059269

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى حسين عذب مجيوس7483251752059273

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى ديوان عباس مخيف7484251752059275

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور الهدى صاحب شيال كحط7485251752059276

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور حيدر عبد الحسين سوادي7486251752059277

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة647.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور صباح عبد مطر7487251752059279

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور عامر عبد الزهره كيمر7488251752059280

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور علي وحيد حسن7489251752059283

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنور محمد سعد جبر7490251752059285
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتنورهان عبد الغني عوني فارس7491251752059288

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهاجر جبار مهدي بدر7492251752059289

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى عبد الرضا ابراهيم عبد الرسول7493251752059295

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى علي هادي جاسم7494251752059298

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى فاضل عبد الكاظم سلمان7495251752059299

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهدى مجلي جاهل مشعان7496251752059301

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهديل اياد غازي خلف7497251752059302

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهديل جابر عباس علوان7498251752059303

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتهناء قاسم عبد الخالق عبد الحسين7499251752059306

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتياسمين عماد جواد عباس7500251752059312

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0تطبيقياعدادية االصيل المركزية للبناتيقين حسين فليح حميد7501251752059313

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتاسراء ناصر عطاء هللا محيسن7502251752061001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتامنة عامر عبد زيد رحمن7503251752061002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتايمان عبد الزهره محمد عليوي7504251752061003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتبنين فرحان عبد زيد كاظم7505251752061005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتحنين زاهر عبيس فرهود7506251752061008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتحوراء باسم نعمه جابر7507251752061009

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتحوراء حامد مظلوم حسن7508251752061010

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتحوراء فرحان مدلول حسين7509251752061011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتخوله صالح عبادي صبار7510251752061012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتزهراء ثابت جبار ابو عطره7511251752061014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتزهراء سجاد ظاهر محسن7512251752061015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتسكينه حسين حسن كاظم7513251752061017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتشيماء حسون جواد صبار7514251752061019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتفاطمه عامر حبيب عيدان7515251752061021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0تطبيقيثانوية الرملة للبناتهجران سالم جاسم عبد زيد7516251752061024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأيمان أحمد صاحب خضير7517251752062006

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أايه اياد شريف عبد7518251752062007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد529.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أأيه هيثم يوسف عباس7519251752062009

كلية التربية/جامعة الكوفة612.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أابرار عادل عبد هللا بلو7520251752062010

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاساور عامر عبد الهادي حسن7521251752062011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء647.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاساور محمد علي وعد عبد الحسين7522251752062012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاالء هادي عكله حسون7523251752062015

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء512.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبراءة فؤاد شريف عبد7524251752062019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين حامد عالوي زراك7525251752062020
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة598.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أبنين عمار عبد الكاظم جاسم7526251752062022

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتبارك رحمن عبد جبجب7527251752062025

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أثريا عدي محمد عبيس7528251752062031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة499.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحسنات عقيل جعفر سعيد7529251752062032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحنين احمد حسين علي7530251752062033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة636.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء بالسم محمد حسن مصطفى7531251752062036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء كاظم جواد كاظم7532251752062037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء محسن راهي عواد7533251752062038

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أحوراء محمد صادق محسن فالح7534251752062039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أدرر عادل عبد الكاظم لفته7535251752062040

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرسل أحمد حسن جاسم7536251752062042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أرغد عبد الوهاب رزاق موسى7537251752062043

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أريام فارس حمودي حسن7538251752062049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء احمد عزيز محمد7539251752062051

كلية التربية/جامعة الكوفة610.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء جاسم محمد جاسم7540251752062053

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسن سعودي كاظم7541251752062054

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حسن موسى كاظم7542251752062055

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء حميد خضر جالب7543251752062056

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء رياض كاظم حسون7544251752062058

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء علي حسين علي7545251752062059

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء قاسم هبان فرحان7546251752062060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزهراء يونس عبد الكاظم عبد7547251752062064

كلية اآلداب/جامعة الكوفة482.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب أكرم سالم عبد الشهيد7548251752062065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب احمد نعمه ميري7549251752062066

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب رزاق هادي عباس7550251752062068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب قاسم طالب سلمان7551251752062071

كلية الفقه/جامعة الكوفة502.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد حسين جبار7552251752062073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد علي عبود7553251752062074

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أزينب محمد كاظم جسام7554251752062075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أساره جبار خضير مهدي7555251752062077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسجا رضا صالح علي7556251752062079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرى عماد عباس جعفر7557251752062084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسرى فارس ناظم عبد7558251752062085

كلية التربية/جامعة الكوفة606.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أسكينة مهدي كاظم مهدي7559251752062086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد فراس عباس كاظم7560251752062089
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كلية التربية/جامعة واسط523.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أشهد فيصل فاخر حسن7561251752062090

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أصفا عباس محمد باقر حلو7562251752062091

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أضحى كاظم حمودي قنبر7563251752062093

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أطيبه حامد صالح عبد الكريم7564251752062094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أعذراء محمد عرد سرحان7565251752062096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه الزهراء اسعد وحيد محي7566251752062101

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه رحيم عباس درويش7567251752062105

كلية التربية/جامعة الكوفة625.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه رزاق كاظم ابراهيم7568251752062106

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية490.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه سعد جواد كاظم7569251752062108

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء645.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه شعالن معيدي عكال7570251752062109

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل632.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه فالح حسن جاسم7571251752062114

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه قاسم حسن كسار7572251752062115

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد خضير محمد7573251752062116

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه محمد كاظم جسام7574251752062117

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفاطمه موفق رزاق مجيد7575251752062118

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أفرقان تحسين عطيه هادي7576251752062120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل568.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أكوثر عراك ناهي نهاب7577251752062122

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أمريم عبد الحسين لوتي سعد7578251752062127

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أمريم ماجد علي عبد الحسين7579251752062128

كلية االثار/جامعة الكوفة477.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أمريم محسن عبد الحسين حميد7580251752062129

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أمريم محمد علي عبد العباس7581251752062130

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنبأ باسم حمود راضي7582251752062132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنبأ كريم عبد زيد كاظم7583251752062135

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنغم صباح هاشم حسان7584251752062138

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنهله هاتف شايب جاسم7585251752062139

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور الهدى خير هللا غانم جكنوم7586251752062141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور الهدى فاضل عبيس محيسن7587251752062143

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور الهدى محمد عبد الرضا كاظم7588251752062144

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور الهدى هاشم عذاب حسن7589251752062145

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور رعد جاسم راشد7590251752062146

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور علي عبد زيد كاظم7591251752062148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور مؤيد محمد مظلوم7592251752062150

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنور محمد صباح عبد7593251752062151

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أنوران حيدر ممتاز حسين7594251752062153

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أهاجر أحمد عبد الساده خشان7595251752062155
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أهبه رشيد سعيد رشيد7596251752062156

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أهدى ازهر ناصر حسين7597251752062158

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أهدى عامر عبد علي حسين7598251752062159

كلية اآلداب/جامعة الكوفة488.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أهدى هادي غلوم علي عبد الحسين7599251752062160

كلية الفقه/جامعة الكوفة492.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أوجدان عبد هللا كريم موزان7600251752062161

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0تطبيقيثانوية بانيقيا االهلية للبنات أيمنى نزيه رزاق جعفر7601251752062164

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتنبأ يعقوب يوسف عبد7602251752063001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0تطبيقياعدادية واسط للبناتآيات حسن عبد االمير محمد7603251752066002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0تطبيقياعدادية واسط للبناترقية حسن عبد االمير محمد7604251752066005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0تطبيقياعدادية واسط للبناترمله عبد العباس علوان حسين7605251752066006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقياعدادية واسط للبناترواء حسين علي حسين7606251752066007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0تطبيقياعدادية واسط للبناتزهراء رزاق حسين عبيس7607251752066010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0تطبيقياعدادية واسط للبناتزهراء فالح مهدي راهي7608251752066013

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقياعدادية واسط للبناتزهراء كريم عبد الحسين علوان7609251752066014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0تطبيقياعدادية واسط للبناتزينب عقيل موسى جالب7610251752066019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0تطبيقياعدادية واسط للبناتزينة مكي طالب حافظ7611251752066021

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقياعدادية واسط للبناتشهد حسن علوان جاسم7612251752066024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0تطبيقياعدادية واسط للبناتفاطمة كريم حسين ناصر7613251752066026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0تطبيقياعدادية واسط للبناتلمياء جواد كاظم حسين7614251752066027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0تطبيقياعدادية واسط للبناتمنار ناصر حسين هادي7615251752066030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0تطبيقياعدادية واسط للبناتمنى علي عبد زيد عبد الرضا7616251752066031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0تطبيقياعدادية واسط للبناتمها علي محمود جواد7617251752066032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية واسط للبناتنسرين كاطع دريدم حسون7618251752066035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0تطبيقياعدادية واسط للبناتنور عدي نوماس هادي7619251752066037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0تطبيقياعدادية واسط للبناتنورة محمد جاسم عبيد7620251752066038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقياعدادية واسط للبناتنوره صالح عبد هادي7621251752066039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتأفراح محمد علي يحيى عباس7622251752068001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتخولة حيدر عبد الزهرة عبد السادة7623251752068012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتدعاء عجيل هاشم حسين7624251752068013

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتذكرى محمد حسين خلف7625251752068014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتزينب علي رضا يونس7626251752068019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتغدير هادي عباس رباط7627251752068022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتمنتهى عواد كاطع جريخ7628251752068029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتنهى عبد االمير حسين علوان7629251752068030

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0تطبيقياعدادية الفاطمية للبناتنور مهلهل عزيز نجم7630251752068032
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتعذراء حسين جوده داود7631251752069002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة466.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتأيه محسن حاتم ابراهيم7632251752070005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتبنين سلمان خشان وناس7633251752070019

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتبنين عبد المنعم حسناوي شطب7634251752070020

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتبنين فاضل عباس جواد7635251752070024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتدعاء تقي علي محمد7636251752070035

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناترسل هادي كاظم حمزه7637251752070044

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناترغده كريم هادي سهيل7638251752070045

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء جبار عطيه محمد7639251752070049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء عبد الجليل عبد الكريم احمد7640251752070053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهراء علي عظيم عبود7641251752070054

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزهرة حسين علي ابراهيم7642251752070057

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب رزاق علوان تالي7643251752070064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة561.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب فاضل حسين علي7644251752070066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتزينب كريم حسين كاظم7645251752070068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه صباح جبار عباس7646251752070097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه محسن حاتم ابراهيم7647251752070101

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتفاطمه ميثم فليح ماضي7648251752070102

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتفضيله محمد يوسف محمد7649251752070103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة597.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتقطر الندى شمس الدين جاسم صالح7650251752070104

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتكوثر اياد كاظم علي7651251752070106

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتمروه ظاهر محسن مطلب7652251752070107

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتمالك شبر جاسم محمد7653251752070108

كلية التربية/جامعة الكوفة627.0تطبيقياعدادية الكوفة المركزية للبناتنور عبد المحسن وهاب غضب7654251752070110

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتدعاء عباس راضي جبار7655251752075011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتزهراء قاسم نجم عبد7656251752075018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتزهراء هادي سعد كاظم7657251752075022

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتزينب معين كريم موسى7658251752075025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتعذراء عبد الزهرة حسين جحيور7659251752075031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتعلياء هادي عبود شراد7660251752075032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتغدير احمد صالح كاظم7661251752075033

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0تطبيقياعدادية صنعاء للبناتنور سامي عبد علي كريم7662251752075044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتآمنه نصير محمد عبد الرسول7663251752076003

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتأيالف نجاح شاكر مجلي7664251752076004

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتايالف محمد عبد العظيم كاظم7665251752076007
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتايمان جابر كاظم مظلوم7666251752076008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين عباس عبد زيد محمد7667251752076011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين عبد الحسن عبد زيد هادي7668251752076012

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتبنين عبد الخالق شاكر جالب7669251752076013

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناترقيه مجيد عبد الحسين سوادي7670251752076020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة593.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء كاظم هادي جاسم7671251752076024

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة545.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزهراء ناصر حسين عوده7672251752076025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينب ستار جبار جواد7673251752076027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينب عبد الزهرة تركي فريح7674251752076030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتزينب فائق عبد هللا عبد نور7675251752076032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتشيماء عبد هللا صاحب عبد الساده7676251752076040

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمة انتظار عبد الهادي شهيد7677251752076048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمه جمعه حسين محمد7678251752076049

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة558.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمه فارس عارف شبيب7679251752076050

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتفاطمه محمد مدلول حتيت7680251752076051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتنوارس زهير عبد زيد مجهول7681251752076064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتنور علي عبد الرسول عبد الزهره7682251752076066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة610.0تطبيقياعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتهبه عمران كاظم عمران7683251752076067

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتارزاق جواد كاظم عبد7684251752082002

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتاسيا ماجد عبد علي عايد7685251752082005

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتبتول حسين تعب موسى7686251752082007

كلية التربية/جامعة القادسية620.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتتقى حيدر داخل علوان7687251752082009

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتزهراء صباح هالل حبيب7688251752082017

كلية التربية/جامعة الكوفة614.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتزهراء فائز جواد كاظم7689251752082019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتزينب عباس طاقي حمو7690251752082023

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتسجى علي مدلول علوان7691251752082027

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتسكينه عماد عبود خليل7692251752082028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتشهربان هادي حاشوش مبارك7693251752082030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتفاطمه جواد خضر ياسين7694251752082033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0تطبيقياعداديه امنة الصدر للبناتفاطمه علي محمد لوتي7695251752082036

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0تطبيقياعدادية االمير للبناتأبرار مجيد جاسم حسين7696251752083001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0تطبيقياعدادية االمير للبناتامنه حسن مجهول موات7697251752083011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0تطبيقياعدادية االمير للبناتايات عالء اياد احمد7698251752083012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0تطبيقياعدادية االمير للبناتبدور سعد جابر حمزه7699251752083015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقياعدادية االمير للبناتبيداء مناع كاظم عبد زيد7700251752083024
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0تطبيقياعدادية االمير للبناتحوراء عبد الحسن عبد الزهره جبار7701251752083028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0تطبيقياعدادية االمير للبناتزهراء حيدر محمد رضا يوسف7702251752083038

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقياعدادية االمير للبناتزهراء عامر محمد عبد7703251752083040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0تطبيقياعدادية االمير للبناتزينب حيدر عطوان حسن7704251752083046

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0تطبيقياعدادية االمير للبناتزينب عباس علوان عباس7705251752083047

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقياعدادية االمير للبناتزينب فاضل عبد فرحان7706251752083048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقياعدادية االمير للبناتزينب محمد عبد الشهيد عبد هللا7707251752083049

كلية التربية/جامعة الكوفة603.0تطبيقياعدادية االمير للبناتسجى رحيم جاسم شمران7708251752083054

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء448.0تطبيقياعدادية االمير للبناتسدن عباس جبار علي7709251752083055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0تطبيقياعدادية االمير للبناتعال حيدر محمد سليم عبد الغفار7710251752083064

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط444.0تطبيقياعدادية االمير للبناتفاطمه سمير عبد الزهره جواد7711251752083070

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0تطبيقياعدادية االمير للبناتفرقان عباس عبد الشهيد عبد الحسين7712251752083073

كلية اآلداب/جامعة الكوفة489.0تطبيقياعدادية االمير للبناتمريم محمد عبد الجبار جاسم7713251752083078

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقياعدادية االمير للبناتمها تركي عبد الرضا عبد علي7714251752083082

كلية اآلداب/جامعة الكوفة490.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتآمنه حيدر كاظم جاسم7715251752084003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتآيات سامي كاظم راضي7716251752084004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتابرار غانم كامل شمران7717251752084006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتاالء احمد صافي عباس7718251752084013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتايمان حسين حوان سهر7719251752084018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة545.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتايمان نوري دشر دليم7720251752084020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة502.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين حميد زغير عبد العباس7721251752084029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين حيدر فارس سلمان7722251752084030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين عبد الحسن الخرس هويرم7723251752084034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين عالء شاكر أحمد7724251752084035

كلية الفقه/جامعة الكوفة487.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتبنين فاخر شاكر حسون7725251752084036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتبيداء جابر كاظم محسن7726251752084040

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتحنان جهيد حسن فنيخ7727251752084042

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتحوراء محمد عبد مهدي7728251752084044

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتدعاء مكي سعيد مجيد7729251752084047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترسل حسام علي كريم7730251752084051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترسل سالم راشد كاظم7731251752084052

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترسل علي جياد ظاهر7732251752084053

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترغد حسن جوني زغير7733251752084054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة488.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه عادل عبد الكاظم علي7734251752084060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه محمد ياسر عبد هللا7735251752084063

228 من 221صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة الكوفة474.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناترقيه هادي عبد زيد حمزه7736251752084064

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حسن حسين تايه7737251752084072

كلية اآلداب/جامعة الكوفة564.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء حسين مردان خضير7738251752084073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء رحيم خضير عبد هللا7739251752084075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل537.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء عالوي عباس حمود7740251752084081

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهراء محمد هادي مطرود7741251752084086

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزهره جاسم غني شالل7742251752084088

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب حسن سالم سلوم7743251752084089

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب عالء عباس سلمان7744251752084094

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب كريم هاتف مريهج7745251752084097

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتزينب يعرب صادق كاظم7746251752084099

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة540.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتساره حسين عبد الرسول حسين7747251752084101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتسندس عالء الدين طاهر مسلم7748251752084105

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهد حسين خليل سوادي7749251752084106

كلية الفقه/جامعة الكوفة490.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتشهالء جواد مانع موسى7750251752084109

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتصابرين راشد نواف عبد الحر7751251752084111

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتضحى حسين علي يوسف7752251752084112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة606.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتضحى عبد الكاظم حمزه جبار7753251752084113

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتعرفات فارس سعيد حميد7754251752084115

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتعال جاسم عبد االمير عبد الكريم7755251752084117

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتعال حميد عبد الزهره مراد7756251752084118

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل554.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتغدير ظافر طاهر عوده7757251752084122

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتغفران عباس رسول احمد7758251752084124

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمة باسم محمد رحيم7759251752084128

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه حكمت شاكر لفته7760251752084130

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد476.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه حمزه جبر راضي7761251752084132

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتفاطمه نجم عبودي جاسم7762251752084137

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتفدك صالح زيد حمزه7763251752084138

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتفرقان رحيم جاسم حسن7764251752084139

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتكحالء علي ياسر حافظ7765251752084140

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتكوثر جميل اليذ صبح7766251752084142

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتلبنى مؤيد هوني علي7767251752084143

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتمروه مؤيد عبد المهدي احمد7768251752084146

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتمريم صباح نوري صدام7769251752084150

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتمالذ لؤي محمد ناجي7770251752084152

228 من 222صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعالمدرسةاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتمالك عصام علي عبد الحسين7771251752084153

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتمياسه جبار جوني زغير7772251752084160

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتميعاد قحطان لفته حبيب7773251752084162

كلية التربية/الجامعة المستنصرية504.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتنبأ جواد علي كاظم7774251752084164

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتندى رياض عالوي كاظم7775251752084165

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتنرجس عباس مهدي بعيوي7776251752084167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور الهدى نجاح جميل داود7777251752084172

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور رائد مانع موسى7778251752084174

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور قاسم ضعيف مكاوي7779251752084175

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة595.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتنور محمد كامل زغير7780251752084176

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتهاجر عباس عبد محمد7781251752084180

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتهند موعين مجبل حسن7782251752084184

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتهيلين حمود علي محمد باقر7783251752084185

كلية اآلداب/جامعة الكوفة465.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتوسناء عاصم كاظم صاحب7784251752084186

كلية التربية/جامعة الكوفة658.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتوالء حسن شاكر عباس7785251752084187

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0تطبيقياعدادية الساجدات المركزية للبناتوالء رحيم جبر حسن7786251752084188

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتبنين حسن محي علي7787251752085007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة486.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتحوراء رحيم مروح عبهول7788251752085008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة479.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناترهف رشيد عبد اليمه كنكون7789251752085012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتزهراء شاكر صالح عبد الكريم7790251752085013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب ظافر عبد االمير محمد7791251752085016

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتزينب عالء عباس عزيز7792251752085017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتسفانه عبد الحسين حمزاوي الحسين7793251752085019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتصفاء هادي ديوان عباس7794251752085020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتضحى حيدر حميد محسن7795251752085021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتغدير عبد هللا عبد هاشم7796251752085022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتفاتن صادق صاحب عوفي7797251752085023

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتفاطمة كريم عباس جار هللا7798251752085024

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتمريم عدنان رضا جعفر7799251752085028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتمنى عبد الرضا عبادي منذور7800251752085031

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0تطبيقياعدادية خولة بنت األزور للبناتنور الهدى نجم الدين عبد هللا عبد الحسن7801251752085034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتاالء محمد مجيد محمد7802251752086001

كلية التربية/جامعة الكوفة653.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتاية قاسم عبد العباس عبد7803251752086002

كلية التربية/جامعة الكوفة643.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتبنين قاسم عبد العباس عبد7804251752086005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتحنين كريم كاظم هادي7805251752086007
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كلية التربية/جامعة الكوفة613.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتحوراء رياض حمزة حسن7806251752086008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتزهراء كريم حسن علي7807251752086011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتزينب عباس متعب سهل7808251752086012

قسم االنتاج الحيواني /كلية الزراعة/جامعة تلعفر424.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتسميرة صادق جعفر حسن7809251752086013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0تطبيقياعدادية الحدباء المركزية للبناتهديل عزيز غثيث فاضل7810251752086024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتآيات صادق احمد مرزوك7811251752087003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة667.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتآيات يوسف كريم حساني7812251752087004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتبشائر عبد هللا كاظم فلحي7813251752087007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتحوراء احمد مال هللا علي7814251752087008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزهراء علي ابو الصوف جواد7815251752087014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزهراء مرتضى محمد حسين7816251752087015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة537.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتزينب زيد كاظم حمود7817251752087017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة676.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتساره سعد محمد سعد7818251752087019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتساره عبد الكريم جعفر حسين7819251752087020

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتساره نوري عبد الواحد نور7820251752087021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتسراء رؤوف محي فاضل7821251752087023

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتضحى كاظم جواد كاظم7822251752087025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتغفران حمزه عبد الرضا شري7823251752087027

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمه صباح حسن عيسى7824251752087028

كلية التربية/جامعة الكوفة605.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتفاطمه طارق عبد الحافظ جابر7825251752087029

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتمرام خليل ابراهيم حميد7826251752087031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتمريم علي عبد توماية7827251752087033

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0تطبيقيثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتهدى عباس شفيق غني7828251752087038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0تطبيقياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتجنان فارس عبد الرضا مهدي7829251752089003

كلية التربية/جامعة الكوفة606.0تطبيقياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتفاطمه سعد خزعل جابر7830251752089013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة496.0تطبيقياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتمريم عيسى حميد ريسان7831251752089015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور صالح حمزه محمد7832251752089017

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0تطبيقياعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتنور عبد الحسين عبد زيد عبود7833251752089018

كلية التربية/جامعة الكوفة609.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتأزهار ذياب عبد الكاظم جبار7834251752096001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتأمنه عباس خطار كاظم7835251752096003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاديان محمد جاسم محمد7836251752096005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاساور محمد عمران راضي7837251752096006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتبنين حيدر مهدي شريف7838251752096012

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتبنين عباس يحيى رديف7839251752096013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتبارك علي جبار عبد علي7840251752096014
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كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناترسل عباس عبد الحسن كامل7841251752096018

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء سالم محمد جاسم7842251752096020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء عبد االمير شمران راجي7843251752096021

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزهراء محمد علي عبد زيد عريبي7844251752096022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب حميد جبار عبود7845251752096024

كلية اللغات/جامعة الكوفة564.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب علي عتيق عطيه7846251752096025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتزينب محمد رحيم ناصر7847251752096026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتساره عباس فليح حسن7848251752096027

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتسهى هاشم طالب هاشم7849251752096028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتصفاء هاشم شرقي محمد7850251752096030

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتعذراء محمد جابر حسن7851251752096033

كلية اآلداب/جامعة الكوفة488.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه ارحيم هادي مسلب7852251752096035

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفاطمه الزهراء احمد عبد الحسن جاسم7853251752096036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتفضاء قاسم هادي ابراهيم7854251752096040

كلية اآلداب/جامعة الكوفة516.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم عبد الحسن عبد كاظم7855251752096041

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم علي جواد مهدي7856251752096042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمريم محمد كاظم محمد7857251752096043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتمها رياض جواد عبد الرسول7858251752096045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنبأ حسين عبد زيد جبر7859251752096046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنزهه صباح سعدي عيسى7860251752096048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنور الهدى سعد غانم عبد عوده7861251752096049

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتنور طارق فرمان امين7862251752096050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقياعدادية الفراهيدي االهلية للبناتهناء عبد هللا محمد مهدي7863251752096057

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاماني علي عبد هادي7864251752097001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتانعام عبد الحسن هادي وداي7865251752097002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزهراء احمد سعد عبد الزهره7866251752097005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزهراء خليل محل نعمه7867251752097006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزينب حسين مدلول ابو خرسه7868251752097008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتزينب عاد عليوي جواد7869251752097009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتشهد عبد اللطيف جاسم حمادي7870251752097010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتمروه حيدر كامل عبود7871251752097011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتمريم نعيم عطشان ملوح7872251752097012

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتمناهل عقيل مالك خدام7873251752097013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتنهايه سعد حسين كاظم7874251752097014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0تطبيقيثانوية ايليا االهلية للبناترقيه محمد علي حسين مهدي7875251752099001
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقيثانوية ايليا االهلية للبناتسميه وليد جمال جواد7876251752099003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتآمنه علي حسين هاشم7877251752101001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتآمنه علي نوري عبد المجيد7878251752101002

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناترقيه جليل نجم عبد هللا7879251752101005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتزهراء كرار عبد العباس محمد7880251752101007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتزينب محسن عبد الحسين علوان7881251752101010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء682.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتساره احسان محمد عبد الحسين7882251752101011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتشهد حامد عبد الواحد احمد7883251752101012

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتمريم محسن برهان سعد7884251752101014

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0تطبيقيثانوية القمة االهلية للبناتهيلين رائد باقر صالح7885251752101017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتزهراء جبار حمد حسين7886251752102001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0تطبيقيثانوية السجايا الحسنة للبناتبنين نصير نعمه علوان7887251752104004

كلية التربية/جامعة القادسية554.0تطبيقيثانوية السجايا الحسنة للبناتتبارك فراس عبد الكاظم وساف7888251752104006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيثانوية السجايا الحسنة للبناتزينب حسين عبد الكاظم حبيب7889251752104009

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0تطبيقيثانوية السجايا الحسنة للبناتزينب قاسم محمد علي7890251752104010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0تطبيقيثانوية االصالة للبناتكوثر فاضل عبد العباس عبد7891251752105006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةاسراء سليم فاهم مدفون7892251752111003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةحوراء محمد حسن ياسين7893251752111016

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةرقيه عبد هللا عبد الحسن عباس7894251752111020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةزهراء حسن حمود حسين7895251752111022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةشهد قحطان عبيد محمد7896251752111028

كلية الفقه/جامعة الكوفة493.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةصفاء فياض جواد ظاهر7897251752111029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةفاطمه اياد مدلول محمد7898251752111031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةفاطمه محسن مذري عبد7899251752111033

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0تطبيقياعدادية القادسية المختلطةفدك وليد اسماعيل سوادي7900251752111034

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياعدادية زيد بن علي المختلطةزهراء جعفر منعم محسن7901251752113001

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر441.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاشواق حسين وهب زين العابدين7902251752116002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةبتول غالب محمد علي7903251752116003

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةبنين علي فليح ناصر7904251752116004

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةبنين ناصر عبد حسن7905251752116005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحنين قاسم حاتم مهدي7906251752116008

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةحوراء جاسم محمد علي7907251752116009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةزينب صالح كطران سلطان7908251752116013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةساره عبد الزهره عبيد حسون7909251752116014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسكينه خضر محمد نور عباس7910251752116015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةسالمه زينل مسلم يونس7911251752116017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةفاطمه رزاق تالي عبيد7912251752116019

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةنرجس صبار عبد جاسم7913251752116024

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0تطبيقياعدادية الحيدرية المركزية المختلطةهديل مبدر عبد عباس7914251752116026

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةاسراء حسن خضير عبد7915251752122002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةافراح نايف رحيم شطنان7916251752122004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةايمان جندي حسين عبيد7917251752122006

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين علي حسين علي7918251752122014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةبنين ناجح شمخي جابر7919251752122016

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحنان جليل جواد حسن7920251752122020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةحوراء موسى كاظم ثجيل7921251752122022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةرحاب عباس هادي فنون7922251752122028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة517.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةرشا رحيم نثر عبد زيد7923251752122031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةزهراء عماد شاني عوده7924251752122036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةزهور محسن عطيه خشان7925251752122037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةزينب جليل كاظم جيثوم7926251752122039

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةساره عبد الزهره محسن شخير7927251752122042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةشهباء حيدر جياد لفته7928251752122046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةمنى حيدر مجيد محمد7929251752122055

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةنور علي عبد صلف7930251752122059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0تطبيقياعدادية المربد المركزية المختلطةهدى حاكم عيسى جاسم7931251752122064

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتاالء مؤيد محمد صالح7932251752170009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتامنه حسن نعمه خضير7933251752170012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتايمان حسن هادي حماده7934251752170014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتايه عبد الرضا شاكر سماوي7935251752170015

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتبان كريم حمود عبد الحسين7936251752170016

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتبنين فارس عدنان عاشور7937251752170018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناترشا علي كطان عبد زيد7938251752170034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتريام ماجد حميد غضبان7939251752170037

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتزهراء رحيم جودة احمد7940251752170040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتزهره اكرم حسن نقي7941251752170046

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر444.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتزينب جواد هاشم علي7942251752170048

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتزينب قاسم فاهم جبار7943251752170052

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتزينب محمد عبد الرضا هادي7944251752170054

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار488.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتساره صالح ناصر حسين7945251752170056
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التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتسجى هجول كيطان شندي7946251752170059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتعال حسين وهاب حسين7947251752170069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتفاطمه عبد الجبار مصطفى محمد7948251752170073

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر456.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتمريم اسماعيل ابراهيم حموش7949251752170080

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتمريم كاظم جبار داخل7950251752170082

كلية االثار/جامعة سامراء420.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتهدى يونس عباس علي محمد علي7951251752170093

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتهناء اياد غازي خلف7952251752170094

كلية اآلداب/جامعة الكوفة479.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتامل كاظم جياد ناجي7953251752170097

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0تطبيقياعدادية البتول المسائية للبناتايناس منعم شهيد حسين7954251752170100

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0تطبيقيالخارجياتاسماء جواد كاظم عبود7955251752401001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0تطبيقيالخارجياتشيماء كاظم ابو سوده حسين7956251752401006

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0تطبيقيالخارجياتفرح سماعيل عبد العظيم عزوز7957251752401008
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