
االلكترونٌة الحاسبة قسم 2012/2011 الدراسً للعام المركزي القبول العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

والمتابعة والتحطٌط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمجموعالفرع المدرسة اسمالطالب اسماالمتحانً الرقمت

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأحمد حامد حمٌد علوان1241111001002

كلٌة تكنلوجٌا الحاسوب/جامعة بابل611العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأحمد هاشم ٌاسٌن عواد2241111001006

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة657العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأمجد كاظم تاٌه شاط3241111001008ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة443العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأمٌر علً احمد نجٌب4241111001009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة595العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنابراهٌم توفٌق عبد الحسٌن موسى5241111001010

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة675العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنابراهٌم خالد جمٌل اسماعٌل6241111001011

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد621العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنابراهٌم محمد عبٌد فزاع7241111001013

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة575العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد اٌاد شنٌع جبر8241111001016

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة661العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد عبد األمٌر خماس عباس9241111001019

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد علً جبار زاٌر10241111001020

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة458العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد محمد عبد الحسٌن حسٌن11241111001023

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة694العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد مرسوم عذاب جبر12241111001024

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة552العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد مشكور ناصر حسٌن13241111001025

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة684العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناسامه باسم حمزه هدوان14241111001028

كلٌة تكنلوجٌا الحاسوب/جامعة بابل609العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنامٌر حسن راضً ناصر15241111001030

هندسة الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات/الجامعة التكنلوجٌة653العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسام سالم سلمان جابر16241111001034

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة632العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسام محمد حمزه عبود17241111001035

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة670العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسن حمٌد عبد علً سلمان18241111001036

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى633العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن سعٌد عبد جابر19241111001038

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة600العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن عالء عبد الهادي ناج20241111001041ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة664العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن قاٌد جبر جوده21241111001043

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة604العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر حسن مطر عرب22241111001046

كلٌة العلوم/جامعة المثنى517العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر صالح عكار حسٌن23241111001050

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة653العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر علً حسٌن رسن24241111001053

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة635العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر كاظم عبٌس فزاع25241111001056

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة616العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر كرٌم حسونً والم26241111001057

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة617العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر محمد جابر عبود27241111001058

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت651العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر محمد عبد الرب جعفر28241111001059

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت653العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنرائد عدنان كاظم عبود29241111001062

كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل607العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنرامً ماجد حامد طالل30241111001063

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى520العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنرعد علً حسن تومان31241111001064

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة494العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنزٌد غانم كرٌم نعمه32241111001068

فنون الناصرٌة/المعهد التقن451ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسجاد داخل جٌثوم عباس33241111001070

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة487العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسجاد علً حسٌن جاسم34241111001071
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التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن418ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسلٌم كاطع كوٌز ظاهر35241111001073

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل505العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف ساجد محمد كاظم36241111001076

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل507العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف محمد هادي عل37241111001077ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنضرغام صباح ابرٌهً عبدالحسٌن38241111001079

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة548العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنطارق عبد العزٌز جبر مزعل39241111001080

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن489ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعاد سعد رحٌم ساجت40241111001081

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة555العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعباس حمد جاٌش سبط41241111001082

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة563العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعقٌل فرحان مطر جابر42241111001087

بغداد باب المعظم/المعهد الطب627ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً حسن حبٌب شمخ43241111001088ً

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل597العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً خطار هربود كاشر44241111001092

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن427ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً رعد فٌصل حسٌن45241111001094

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن474ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً سالم مكً عل46241111001096ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة482العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً صباح عبد االمٌر مهدي47241111001097

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة648العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً صفاء نوح طاهر48241111001098

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً ضٌاء سعٌد جار هللا49241111001100

كلٌة السٌاحة الدٌنٌة وادارة المإسسات الفندقٌة/جامعة كربالء459العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً عباس فهد مسٌر50241111001103

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة611العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً عبد الرضا كاظم جاسم51241111001105

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة664العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً قاسم حامد اٌدام52241111001109

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت605العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً كرٌم كاظم طرنان53241111001111

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة539العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً محسن ظاهر عجٌل54241111001112

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة590العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمار جبار حمود عبد55241111001116

قسم القانون/كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة الرمادي/جامعة االنبار609العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر احمد صالح هادي56241111001117

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة495العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنفاروق صبري وفً صبري57241111001118

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن453ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنقاسم حسٌن رجب حسٌن58241111001120

كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة/جامعة كربالء601العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنكرار حٌدر عٌدان محراث59241111001125

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت616العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنكرار علً عباس ابراهٌم60241111001127

كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل608العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنكرار فرحان مراد حسٌن61241111001128

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل594العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنلٌث عادل سلمان ٌاسٌن62241111001130

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة474العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد احمد عبد الجلٌل حسان63241111001132

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة603العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد حبٌب حمٌد علوان64241111001134

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة445العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد رٌاض حمزه كاظم65241111001135

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد649العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد ساجد محمد كاظم66241111001136

الطبً االنبار/المعهد التقن524ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد عبد العزٌز عٌدان عباده67241111001139

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة483العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد عماد حمزه زوٌد68241111001141
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة599العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد نزال حسٌن عباس69241111001143

الطبً القادسٌة/المعهد التقن637ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمود قاسم عبد هللا راض70241111001145ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة510العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمرتضى عباس مطلك داود71241111001147

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة670العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمرنضى محمد نعمه محمد72241111001149

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة620العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمسار سعد حمزه عبود73241111001150

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن451ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى جاسم مهدي كاٌم74241111001153

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة600العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى رزاق عبد كاظم75241111001156

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة697العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى ستار كاظم صالح76241111001158

الطبً القادسٌة/المعهد التقن614ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى عباس هربود كاشر77241111001160

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة600العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى علً شرٌف ناصر78241111001162

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة554العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى علً عبد الكاظم جابر79241111001163

الطبً القادسٌة/المعهد التقن552ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى فاضل حسن عبد80241111001164

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة581العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى فاهم مجهول ساجت81241111001165

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة654العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى كرٌم عبد الرضا عواد82241111001166

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة460العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمنتظر حسام كردي حزام83241111001169

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة514العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمنتظر عبد االمٌر رشاد خفٌف84241111001170

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد594العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمنتظر علً مهدي راض85241111001172ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل487العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمنٌر عبد الحمزه حسن روضان86241111001173

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة643العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمهند عبد االمٌر مظلوم جاسم87241111001175

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة697العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنناجً علً طالب عبد عل88241111001177ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة596العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌننور ضٌاء نور عل89241111001179ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة447العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنولٌد كامل رشودي هلوس90241111001182

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة623العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنوهاب ظاهر عبد الحسن جبار91241111001183

كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل609العلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنٌوسف حسٌن رجب حسٌن92241111001185

بغداد باب المعظم/المعهد الطب644ًالعلمًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنٌوسف كاظم محمد شخٌر93241111001190

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة429العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد رسمً عبد الحمزه علوان94241111002003

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة436العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد رسول فالح مهدي95241111002004

التكنلوجً الناصرٌة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد علً سوادي فضل96241111002006

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن402ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد عماد عبد االمٌر عسكر97241111002007

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة469العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد كمال حمزه كرٌم98241111002009

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنامٌر حسٌن علً حسٌن99241111002015

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنبارق اٌاد جبار عبد الكرٌم100241111002017

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى508العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحامد حسن جاسم محمد101241111002019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسن جمٌل حسن احمد102241111002021
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسن سلمان عبد علوص103241111002022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسن شنان عمران خشان104241111002023

الطبً القادسٌة/المعهد التقن551ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن ابراهٌم سوادي هان105241111002025ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن409ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن صباح عبد علً جابر106241111002027

التكنلوجً السماوة/المعهد التقن384ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن علً خٌون عبد107241111002029

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحٌدر صباح اكرٌم عبد العباس108241111002034

كلٌة العلوم/جامعة بغداد595العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنسالم باسم حري منصور109241111002039

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنصفاء جبار كتاب عصفور110241111002041

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى510العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنصالح مهدي صالح طارش111241111002042

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنضٌاء عبد ابو لوٌخ عبود112241111002044

االداري القادسٌة/المعهد التقن497ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعامر عبد الجلٌل عباس راض113241111002046ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة486العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعقٌل جابر طالب حسون114241111002049

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً جاسم علٌوي جاسم115241111002051

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً حسٌن عبد عباس116241111002052

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل464العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً حسٌن علٌوي حمزه117241111002053

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل475العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً خلٌل ابرٌهً عبد الحسٌن118241111002054

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل465العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً طارق مهاوي صكر119241111002055

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة449العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً كرٌم هادي نهابة120241111002057

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنكرار حسٌن بخٌت حلواص121241111002063

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة471العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنكرٌم علٌوي مروح وهد122241111002064

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة466العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنماهر ثابت حسن جاسم123241111002066

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة514العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمثنى عالوي حسٌن موسى124241111002067

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة670العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمحمد مرحب درسون ابو ذٌنه125241111002073

التكنلوجً الناصرٌة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمروان جواد طراد ارحٌل126241111002075

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة575العلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمصطفى سعٌد فهد جازع127241111002076

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن486ًالعلمًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمنتظر شفاء غاوي شعالن128241111002080

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد حامد عبٌد جعاز129241111003002

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة552العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد سعد شاكر حسن130241111003004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة521العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد عبد الرزاق فرحان كاظم131241111003009

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى646العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد عبد الكرٌم حسٌن حسن132241111003010

الزراعً الشطرة/المعهد التقن418ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد فاٌز كاظم خضر133241111003011

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة590العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد فٌصل غجٌر جرٌمخ134241111003012

الطبً القادسٌة/المعهد التقن646ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد كرٌم سالم حسٌن135241111003016

النجف/الكلٌة التقنٌة600العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد محمد حبٌب كاظم136241111003017
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كلٌة العلوم/جامعة المثنى516العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد ٌوسف عبٌد غبٌن137241111003023ً

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة643العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناسامه حٌدر عبد حسٌن138241111003024

الطبً الكوت/المعهد التقن574ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناكرم مٌثم سوادي كاظم139241111003025

الطبً القادسٌة/المعهد التقن588ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنالحسن عباس محمد عل140241111003026ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة666العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامجد عادل علك سلمان141241111003028

الطبً القادسٌة/المعهد التقن577ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر طاهر محمد عل142241111003030ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة483العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر علً حسٌن محسن143241111003031

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة454العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر فرحان جواد كاظم144241111003032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة506العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر فرحان صاحب عبود145241111003033

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة648العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر كاظم عبد الساده عبٌد146241111003034

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة561العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنانور عبد طالب عبد الكاظم حسٌن147241111003036

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة653العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناوس مدلول عبد الهادي بسمار148241111003037

الطبً القادسٌة/المعهد التقن556ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناٌوب رزاق خرٌبط بداي149241111003038

بغداد باب المعظم/المعهد الطب640ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنباهل عماد شهٌد عل150241111003039ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل422العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنبسام مهدي رضا مهدي151241111003041

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة627العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنبالل كرٌم عبد الواحد عبد الخضر152241111003043

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات619العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنتقً حسن صبر نوح153241111003045

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة556العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسن حازم ظاهر ٌوسف154241111003046

التكنلوجً بابل/المعهد التقن595ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسنٌن فواز جابر مهدي155241111003049

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن565ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن جاسم حافظ عٌدان156241111003051

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل479العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن جواد اسماعٌل خلٌل157241111003052

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن عزٌز مهدي صالح158241111003053

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة504العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن عالء الدٌن حسٌب عبد159241111003054

هندسة السٌطرة والنظم/الجامعة التكنلوجٌة629العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن علً حسن حسٌن160241111003055

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة632العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن علً حسٌن عبود161241111003056

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة639العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحمزه احمد طه ابراهٌم162241111003061

بغداد/الكلٌة التقنٌة602العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر احسان عبد هللا عل163241111003062ً

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة618العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر جاسم شاهٌن كاظم164241111003063

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن422ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر جواد خزٌم عباس165241111003064

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة633العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر سعدون شرار مهبش166241111003065

النجف/الكلٌة التقنٌة608العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر ضٌاء رإوف مهدي167241111003066

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة662العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر فإاد هاشم قنبر168241111003068

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات602العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحٌدر هادي مرزوق مفتن169241111003069

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة500العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنذو الفقار كرٌم كاظم عٌدان170241111003071
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كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة577العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنرامً خالد احمد مطلق171241111003073

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة469العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنرشاد عماد كاظم حسون172241111003074ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنرضا محمد جعفر محمد173241111003075

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة577العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنزٌد حمٌد ظاهر محٌسن174241111003077

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة671العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنزٌد عبد االمٌر ٌاسر عبد175241111003078

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنزٌد علً عبد الرضا هادي176241111003080

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة555العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنزٌد علً مرزوك حمزه177241111003081

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة575العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنسٌف احسان حكمت حسن178241111003090

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة561العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنسٌف عباس هالل حسٌن179241111003093

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنصالح رعد كاظم وساف180241111003095

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة537العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنطٌف اسكندر راجً جالب181241111003097

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن584ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعباس طارق عبد االمٌر حسن182241111003099

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل456العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعبد هللا كرٌم عباس سلمان183241111003104

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة612العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعقٌل صالح مهدي مهبش184241111003105

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة685العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعقٌل نهاد ٌاسٌن علوان185241111003106

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة449العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً جبار جعاتً قاسم186241111003110

بغداد باب المعظم/المعهد الطب606ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً حٌدر علً مالك187241111003114

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة600العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً راضً عبد االمٌر امٌن188241111003115

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة588العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً صاحب حسٌن حمزه189241111003118

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة543العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً عباس مسلم حسٌن190241111003119

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة619العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً عبد الحسٌن عبد الساده عبٌد191241111003120

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً عصام كاظم عبد هللا192241111003123

الطبً القادسٌة/المعهد التقن594ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً قٌس كاظم هدهود193241111003125

الطبً القادسٌة/المعهد التقن612ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً كاظم غركان حسون194241111003126

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة683العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً لإي محمد كاظم195241111003127

كلٌة العلوم/جامعة المثنى514العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً مجٌد ناجً فلو196241111003129

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة434العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً محسن عٌسى محسن197241111003130

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة664العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً محمد حسن حسٌن ثامر198241111003131

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة559العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً ناهض رإوف كاظم199241111003134

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن537ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنغزوان عادل تركً حسن200241111003137

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة443العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنغٌث عبد الكاظم علوان لفته201241111003138

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن482ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنفراس عبد االمٌر شاكر امٌن202241111003139

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة470العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنفرقان ثامر موسى رعد203241111003140

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة697العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنكرار جمال ناصر سلمان204241111003142
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كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة666العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنكرٌم عبد الحسٌن كرٌم زغٌر205241111003146

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل498العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمجتبى نزار كاظم صباح206241111003149

النجف/الكلٌة التقنٌة591العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد امٌر عبد الحسٌن عبد االمٌر207241111003150

الطبً القادسٌة/المعهد التقن566ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد جواد بدر رفه مصحب208241111003151

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة638العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد حامد جابر محسن209241111003153

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد حسٌن جاسم محو210241111003155

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة463العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد حمٌد عداي عطٌه211241111003157

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد عبد االمٌر حسن عبد الحسٌن212241111003161

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة465العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد عدنان حاتم مغامس213241111003163

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة648العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد عدنان ٌاسر شرماه214241111003164ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن482ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد فرقد زغٌر مجهول215241111003166

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن495ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد فٌصل غازي عاٌز216241111003167

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة625العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد مكً عمران عباس217241111003170

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة469العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد نبٌل عبد الرحٌم عبد المنعم218241111003172

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة667العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمد وداي محمد جساب219241111003173

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمحمود احمد شهاب احمد220241111003174

الطبً القادسٌة/المعهد التقن550ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمرتضى عباس عبد محمد221241111003176

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة637العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى احمد غنً جهاد222241111003178

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة599العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى اسماعٌل عبد الواحد حسن223241111003179

كلٌة هندسة االلكترونٌات/جامعة الموصل609العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى اٌاد احمد شهاب224241111003181

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى حسن نوٌر كاظم225241111003183

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة621العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى رعد فرمان حسن226241111003185

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة592العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى سعٌد عبد الرحٌم سعٌد227241111003186

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة643العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى سمٌر ٌاسر عبد228241111003187

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة538العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى طالب حسٌن دخٌل229241111003188

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد655العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى عالوي حسٌن حسن230241111003190

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة452العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى محمد ظاهر ٌوسف231241111003194

بغداد باب المعظم/المعهد الطب612ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى ٌوسف هاشم جابر232241111003196

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمعتز عبد مسلم داود عبود233241111003197

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة629العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمنتظر عدنان كمٌل ظاهر234241111003199

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة566العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمهند عبد الكرٌم حمزه منصور235241111003200

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة607العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنهمام رضا عبد الجبار سلمان236241111003204

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة678العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنولٌد طارق مطلك عبود237241111003207

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة519العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنوهب اقبال دوحان جالب238241111003209
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التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن489ًالعلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنٌاسر علً كاظم حمزه239241111003210

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة423العلمًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنٌوسف حاكم هادي شرماه240241111003211ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن424ًالعلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنرافد باسم عباس ناه241241111004018ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة434العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنسامر محمد غالً كركور242241111004019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعادل عارف كرٌم جابر243241111004020

التكنلوجً النجف/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعالء طالب ناصر عل244241111004027ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة587العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً حسن جلٌل زٌاد245241111004028

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً سالم حسٌن مطر246241111004029

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن426ًالعلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً فاضل مجلً سلمان247241111004031

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة607العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنغانم فرحان عبد الساده محمد248241111004033

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة505العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنكرار رحٌم علٌوي كنوع249241111004034

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة467العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمحمد حامد ٌتٌم بدٌوي250241111004036

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة551العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمحمد فخري شحتول علوان251241111004038

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل462العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمرتضى حسٌن مجذوب حمادي252241111004042

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة475العلمًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمهند هادي صالح حاجم253241111004047

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناحمد ثامر جبار ارزام254241111005001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة455العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناسعد كرٌم مرزه صباح255241111005005

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان473العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناكرم ٌونس كطوف عكاب256241111005006

االداري القادسٌة/المعهد التقن502ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن علً حسٌن غرٌب257241111005011

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن430ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنرعد حامد عجٌل مطرود258241111005016

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنسعد حامد عجٌل مطرود259241111005018

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة452العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنسٌف عباس كاظم حمزه260241111005021

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل454العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعباس علً عطٌه جبٌر261241111005023

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة559العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعبد العزٌز فاضل علٌوي كحٌط262241111005024

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل463العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعقٌل كظٌم عٌدان سلمان263241111005026

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعالء قاسم عبد محمد264241111005029

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة636العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً جابر كاظم حسٌن265241111005030

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن558ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً حسٌن سعدون داود266241111005032

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة564العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً كاظم دهش جالب267241111005036

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة572العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنقاسم خلٌف كاظم عباس268241111005038

الطبً القادسٌة/المعهد التقن668ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنكرار عبد الكرٌم عبد النبً حسٌن269241111005040

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة585العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنماجد رعٌد جبر سلطان270241111005042

االداري القادسٌة/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمحمد حسٌن علً عباس271241111005045

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى519العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمرتضى نعٌم حسٌن خضٌر272241111005051
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة477العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمصطفى كامل جرٌد محمد273241111005052

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمصطفى ناجح حسن عنجور274241111005053

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة461العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمٌثاق سالم محمد عسل275241111005056

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة421العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌننبٌل ناجح عبد جاسم276241111005057

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة468العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنوسام راضً محسن كناوي277241111005058

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة494العلمًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنوهاب عبد الحسٌن كاظم عوده278241111005059

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة601العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌناحمد رٌاض مطر جواد279241111006002

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة554العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌناحمد كفاح حسن عطٌه280241111006006

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة622العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنتسنٌم جاسم محمد جالب281241111006008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنحسٌن حٌدر حمزه جبار282241111006010

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى630العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنحسٌن عبد الكرٌم جبوري راج283241111006011ً

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة545العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنحسٌن مهدي ناصر حسون284241111006012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة469العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنزمن عباس جمعه عاشور285241111006014

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة537العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنعالء سامً سلمان عباس286241111006017

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة618العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنعلً جمٌل جبار عباس287241111006018

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن475ًالعلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنعلً حسٌن علً مطر288241111006020

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة619العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنعلً ساجد حمٌد جابر289241111006021

كلٌة التمرٌض/جامعة البصرة603العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنعلً عبٌس حسٌن نور290241111006022

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة465العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنفضل عباس محمود هاشم291241111006024

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة625العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنقاسم راجح طرار وبدان292241111006025

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة651العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنكرار علً تاٌه جٌاد293241111006027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة473العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنكرار ماجد خضر جابر294241111006028

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة511العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمحمد حامد عدنان غازي295241111006031

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة610العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمحمد راجح طرار وبدان296241111006032

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى509العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمحمد فلٌح عبد عبود297241111006034

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة624العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمحمد ٌحٌى موسى حموز298241111006035

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمسلم امٌن عبد الزهره كاظم299241111006037

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة448العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمصطفى عبد االمٌر حسونً عبد هللا300241111006039

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة633العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمصطفى فاضل عباس حمدي301241111006040

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة460العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمنتصر رزاق علً حسون302241111006041

الطبً الكوفة/المعهد التقن597ًالعلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنمنٌر مظفر عبد هللا سنٌد303241111006042

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة532العلمًثانوٌة ابً تراب للبنٌنوسام هادي جبار حمادي304241111006043

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة578العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنأمٌر علً نجم عبود305241111008001

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة581العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنأمٌر محمد عباس عل306241111008002ً
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التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن501ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌناحمد وهاب طاٌس هادي307241111008007

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة591العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنامٌر كرٌم سرحان عبد الحسن308241111008009

الطبً القادسٌة/المعهد التقن548ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحارث ثائر كاظم عل309241111008014ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة513العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحسام علً حسٌن عبد هللا310241111008016

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة574العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحسن علً عبد العباس مهدي311241111008017

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة625العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنرائد وهاب طاٌس هادي312241111008025

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة574العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنرامً فاهم تركً مالك313241111008026

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن492ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنسامً جاسم سامً سكر314241111008030

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات621العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنصفاء ناصر عبد هللا سلطان315241111008031

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة665العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعباس فاضل محمد مساعد316241111008034

التكنلوجً بابل/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعقٌل جبار عاصً شلش317241111008037

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً جساب حمزه عل318241111008039ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة503العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً عبد الكرٌم راضً محمد319241111008043

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة506العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً هاتف حسن شاط320241111008046ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة580العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنكرار كرٌم جبار منجل321241111008049

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنكرار نعمه علٌوي ناصر322241111008050

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة540العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنماجد حمٌد حسٌن عبد هللا323241111008051

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة573العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمحمد عبد الرضا رباط رعد324241111008057

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة595العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمرتضى حمٌد جاٌش مالك325241111008061

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة508العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى عبد الصاحب كاظم جوده326241111008065

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة464العلمًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى مجٌد حمٌد عباس327241111008067

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة586العلمًثانوٌة سومر للبنٌناحمد راشد طوٌر عٌسى328241111009001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة591العلمًثانوٌة سومر للبنٌناحمد سلمان كاظم رمضان329241111009003

االداري القادسٌة/المعهد التقن521ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنامجد شاٌع نعمه كاظم330241111009006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًثانوٌة سومر للبنٌنامجد عباس خلصان عل331241111009007ً

المسٌب االقسام الزراعٌة/الكلٌة التقنٌة471العلمًثانوٌة سومر للبنٌنانور محمد وناس حسٌن332241111009008

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنجعفر حسٌن رحم محمد333241111009010

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل600العلمًثانوٌة سومر للبنٌنحسٌن علً كركان راشد334241111009013

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة563العلمًثانوٌة سومر للبنٌنزٌد احمد مجهول شهد335241111009014

االداري القادسٌة/المعهد التقن470ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنستار جابر حاكم ردام336241111009015

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل473العلمًثانوٌة سومر للبنٌنسجاد وناس حنتوش ٌونس337241111009016

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن524ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنطارق رٌاض عبد الكاظم ناش338241111009017ً

التكنلوجً بابل/المعهد التقن512ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنطارق نجم عبد صكب339241111009018

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة496العلمًثانوٌة سومر للبنٌنعالء وناس عوده شداد340241111009021
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة647العلمًثانوٌة سومر للبنٌنعلً مجٌد بتور حمد341241111009023

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة661العلمًثانوٌة سومر للبنٌنغانم موجد علً فرهود342241111009024

كلٌة العلوم/جامعة المثنى516العلمًثانوٌة سومر للبنٌنفراس راجً عبد الحمزه خوان343241111009025

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن489ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنفالح حسن مرجان محسن344241111009027

التكنلوجً النجف/المعهد التقن410ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌنفالح عبد الرزاق عاٌش حسٌن345241111009028

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة469العلمًثانوٌة سومر للبنٌنلٌث كرٌم مجهول شهد346241111009030

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى512العلمًثانوٌة سومر للبنٌنمحمد مكً الٌج حسٌن347241111009033

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة548العلمًثانوٌة سومر للبنٌنمصطفى احمد عبٌد عبد الحسٌن348241111009034

كلٌة العلوم/جامعة واسط527العلمًثانوٌة سومر للبنٌنمصطفى حلٌم كتاب عٌدان349241111009035

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة503العلمًثانوٌة سومر للبنٌنمهدي ماٌح ٌوسف عناد350241111009037

الطبً القادسٌة/المعهد التقن550ًالعلمًثانوٌة سومر للبنٌننائل طالب عبد جاسم351241111009038

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة576العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد زغٌر عبد هللا رباح352241111010003

التكنلوجً النجف/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد عباس سلمان عبار353241111010005

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة527العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد عودة عفرٌت صباح354241111010006

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة622العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنادٌب اٌاد حسن جرٌن355241111010008ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن578ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنارشد حران ناصر ابو حرٌم356241111010009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة555العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌناسامه ٌاسر ثامر ناصر357241111010011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة457العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنامٌر ٌحٌى شنٌن سلمان358241111010013

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن477ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنامٌن صبٌح فرسان حسٌن359241111010014

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى511العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌناٌاد عبد الحسٌن جنٌوي عالك360241111010015

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة691العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنجعفر حسٌن جابر عباس361241111010018

الصحٌة والطبٌة البصرة/الكلٌة التقنٌة620العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسام عواد محمد رضا عباس362241111010021

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسن حسٌن جهادي علوان363241111010024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة478العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن ثامر حمود نعمه364241111010028

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن علً رحٌمه محمد365241111010030

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة693العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن علً محمد عنجور366241111010031

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن553ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحٌدر جبار جهادي علوان367241111010033

االداري القادسٌة/المعهد التقن522ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحٌدر علً حسٌن عبود368241111010037

بغداد باب المعظم/المعهد الطب594ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحٌدر هاتف عبار جبار369241111010038

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن539ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنرضا حاتم عواد كاظم370241111010040

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة519العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنزاهر سعد فزاع ٌاسٌن371241111010042

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن569ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنزٌن العابدٌن كرٌم موسى عل372241111010044ً

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة627العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنسلمان صالح حسٌن كسار373241111010047

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن456ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنصادق عبد الحسٌن جحٌل عوٌد374241111010049
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كلٌة العلوم/جامعة الكوفة582العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنضٌاء سلٌم كرٌم حمد هللا375241111010052

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة616العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد عبد المحسن لهمود مسعر376241111010081

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات623العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد مالك شوجان عبود377241111010085

(صالح الدٌن)الطبً الدور /المعهد التقن525ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمنصور فرحان عبد عضوب378241111010095

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنموسى قاسم حسن بلص379241111010099

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى466العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنوائل جابر راهً ساجت380241111010103

هندسة اللٌزر والبصرٌات/الجامعة التكنلوجٌة654العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنولٌد سلمان مشكور موسى381241111010104

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة495العلمًاعدادٌة الحمزة للبنٌنٌحٌى شهٌد رحٌم ساجت382241111010105

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة454العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنابراهٌم مرزوك نعمه جاسم383241111011001

الطبً القادسٌة/المعهد التقن542ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌناثمار فرٌق فرحان كاظم384241111011002

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة631العلمًاعدادٌة عفك للبنٌناثٌر حلٌم فالح شاكر385241111011003

الطبً القادسٌة/المعهد التقن544ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد علً عبد الكاظم مهدي386241111011007

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد فاضل علوان عبد العباس387241111011008

الطبً الكوفة/المعهد التقن594ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد كرٌم محمد رضا388241111011010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد كرٌم هندول شٌران389241111011011

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد ناظم كاظم مناح390241111011014ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة666العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنحسام محمد نعٌمه حسون391241111011024

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة663العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنحسن علً حمزه مطرود392241111011025

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى500العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنحسٌن علً نعمه جبار393241111011032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنحٌدر جحٌل زكٌم عاجل394241111011036

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة593العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنزٌد منعم عباس عاص395241111011044ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل488العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنضرغام حمٌد علً حمود396241111011052

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن507ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌنعقٌل عدنان عبد السادة عبد397241111011056

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل597العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنعالء حسٌن جهاد عبد هللا398241111011058

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة606العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنعلً حسٌن مكطوف بكٌن399241111011066

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت580العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنعلً عبد جناح حاجم400241111011070

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌنعلً محمد خرٌبط غازي401241111011073

التكنلوجً المسٌب/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌنعلً محمد عبادي داود402241111011074

النجف/الكلٌة التقنٌة588العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنكرار حٌدر سلمان ظاهر403241111011082

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة570العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنكرار علً عبد زٌارة404241111011083

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌنمحمد حمٌد حسٌن برٌه405241111011086ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة669العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنمحمد خضٌر عباس كرٌم406241111011087

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة561العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنمحمد عبد كردي عداي407241111011089

التكنلوجً كربالء/المعهد التقن430ًالعلمًاعدادٌة عفك للبنٌنمحمد فاضل صباح جبار408241111011091
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل526العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنمصطفى محمد كاظم بعٌوي409241111011098

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة604العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنمصطفى مهدي محمد بلعوط410241111011099

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة495العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنناصر عامر بجاي هدمول411241111011103

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنٌاسر رحٌم عبد سلمان412241111011105

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473العلمًاعدادٌة عفك للبنٌنٌوسف محمد كرٌم مطر413241111011106

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌناحمد كنان حمٌد مشكور414241111012002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة461العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنامجد منخً جابر ظاهر415241111012004

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنامٌر احمد جلٌل حمٌدي416241111012005

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن542ًالعلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنامٌر فٌصل غازي عبد هللا417241111012007

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن433ًالعلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنانمار زهٌر غازي محمد418241111012008

كلٌة التربٌة االساسٌة العزٌزٌة/جامعة واسط461العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنحٌدر صالح هادي عبٌد419241111012020

فنون الناصرٌة/المعهد التقن465ًالعلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنحٌدر ٌوسف حاتم فٌصل420241111012023

الطبً القادسٌة/المعهد التقن594ًالعلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنسٌف علً درٌول راض421241111012026ً

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة624العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعباس هلٌبص علً عبود422241111012032

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن647العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعبد الغفار جاسم محمد عبٌد423241111012033

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة447العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعقٌل رحٌم لٌطه محمد424241111012036

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة428العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعلً فاهم اوحٌد حرب425241111012041ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل483العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنكرار سالم ترف عل426241111012045ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن472ًالعلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمثنى بدر غازي محمد427241111012050

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد605العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمحمد عالء عبد الحسٌن دوٌج428241111012052

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة653العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمصطفى راضً فالح حسن429241111012061

الطبً القادسٌة/المعهد التقن544ًالعلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمصطفى عبد الرحٌم علٌوي عطٌه430241111012062

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى464العلمًاعدادٌة الشعلة للبنٌنهاشم نجاح لهمود شندل431241111012067

الطبً القادسٌة/المعهد التقن594ًالعلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنحسٌن عبد علً شنشول مخٌف432241111013006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة509العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنسجاد حمزه ارحٌم شنٌف433241111013013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنطارق عزٌز كاظم جبار434241111013016

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة618العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنعبد الحكٌم حاكم عبد حسن435241111013018

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن472ًالعلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنعلً عبد الحسن عبد االمٌر محمد436241111013023

كلٌة الهندسة/جامعة كركوك655العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنماجد صاحب ساجت كرٌم437241111013025

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت607العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمحمد جلٌل جدوع ساجت438241111013027

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة599العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمحمد حازم حمٌد جدوع439241111013028

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن487ًالعلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمحمد كرٌم علً حسن440241111013030

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمحمد كرٌم كاظم جاسم441241111013031

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت650العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمرتضى سالم رحمن عطٌه442241111013033
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كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة619العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمنتظر فواز فرج جبر443241111013035

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة434العلمًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌننبٌل جلٌل محمود مهدي444241111013036

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان485العلمًثانوٌة النضال للبنٌنعبد الهادي ستار هادي فارس445241111014008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًثانوٌة النضال للبنٌنعلً عبد الحسٌن ٌوسف محمود446241111014009

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة672العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد جلٌل حنون عبد هللا447241111015001

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة498العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد شهٌد حسن جبار448241111015004

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن614ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد كرٌم عباس حسن449241111015006

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى455العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد ناظر عبد هللا عاٌز450241111015008

االداري بابل/المعهد التقن430ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناسامه علً حسٌن خطار451241111015010

الطبً القادسٌة/المعهد التقن583ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر عبد الهادي جوده كاظم452241111015015

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة540العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنجاسم حمزه حسٌن جاسم453241111015018

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسن سلمان نعمه غضبان454241111015021

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسن هادي جوده كاظم455241111015022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة462العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسٌن عالء كمر كاظم456241111015027

التكنلوجً النجف/المعهد التقن457ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسٌن محً صبار ٌحٌى457241111015030

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة674العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر امٌر عبد زٌد خلٌل458241111015031

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة581العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر عامر علٌوي جاسم459241111015035

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى560العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر موحان ذٌاب سرحان460241111015038

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة653العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌندٌار عباس ٌاسٌن عبد هللا461241111015041

المدربٌن بغداد/معهد اعداد478العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنزٌد علً حسن عبد الحسٌن462241111015042

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة552العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنزٌدون محمود عبد الحسٌن شكاك463241111015046ً

الطبً الكوفة/المعهد التقن584ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنسعد سلمان هادي ابراهٌم464241111015047

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن518ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنصائب مكوار حسٌن جٌاد465241111015049

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن506ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعالء حسٌن عناد كاظم466241111015054

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة649العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً توفٌق ناجً حسٌن467241111015058

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة599العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً صائب سعٌد حمزه468241111015065

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً محمد عبٌد عٌسى469241111015068

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل467العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنغزوان رزاق كزار حسن470241111015071

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة468العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنغسان علً متعب محمد471241111015072

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة606العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد عبد الحر خشان طراد472241111015084

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة645العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد عبد الكرٌم ناجً صخٌل473241111015085

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة590العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد قاسم حمزه حسٌن474241111015087

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل509العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد كرٌم محسن منج475241111015088ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة543العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد نبٌل جبار حسون476241111015089
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة573العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمود خالد مهدي محمد477241111015090

الطبً كربالء/المعهد التقن533ًالعلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمخلد بشار عباس كاظم478241111015091

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة630العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمصطفى حسن جواد كاظم479241111015093

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة519العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمصطفى علً غانم حمزه480241111015095

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة469العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمعٌن حسن غالً سوادي481241111015099

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة581العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمنتظر اسكندر فلٌح محسن482241111015100

الحً/طب بٌطري/جامعة واسط479العلمًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنولٌد باسل كاظم سلمان483241111015105

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة568العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنابا ذر كاظم جابر عبود484241111016001

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة535العلمًاعدادٌة غماس للبنٌناحمد عادل ٌونس عباس485241111016005

الطبً الكوفة/المعهد التقن579ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌناحمد عزٌز عبٌد مشهد486241111016007

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة488العلمًاعدادٌة غماس للبنٌناشرف علً حسن جبار487241111016015

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة646العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنامٌر شالل عاشور صلٌب488241111016018ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل468العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنبهاء حسٌن فاضل عبٌس489241111016022

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن539ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنحسٌن كاظم مدلول عبٌد490241111016029

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة574العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنحسٌن ٌوسف ظاهر عبود491241111016033

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل470العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنحٌدر راضً دروٌش دال492241111016036ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنحٌدر عادل جوان خشٌش493241111016038

الطبً القادسٌة/المعهد التقن575ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنرائد رزاق حسون عباس494241111016043

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة496العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنصفاء صباح حسونً عاجل495241111016050

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك563العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنصالح محمود معارك عبود496241111016051

الطبً الكوفة/المعهد التقن599ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنعباس حمزة كاظم جبار497241111016055

بغداد/معهد التكنلوجٌا471العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنعباس علً خضٌر خلٌل498241111016056

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة596العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنعبد هللا ابو علً حسٌن عل499241111016059ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن581ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنعلً خضر مزهر جعفر500241111016064

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة514العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنعلً محمد رمضان خضٌر501241111016068

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنعلً مطشر مسٌر عبد502241111016069

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة674العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنغٌث محمد عبد جلوب503241111016071

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة626العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنفارس رشٌد داخل مطلك504241111016072

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة631العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنفراس سامً عبد الكاظم جبار505241111016074

كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل612العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنفٌصل كاظم عبعٌوب عٌدان506241111016077

كلٌة الزراعة/جامعة البصرة443العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنكرار ناظم عبد الزهره دهش507241111016079

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنماهر عباس عاشور صلٌب508241111016081ً

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة676العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمثنى اموازي مدلول علوان509241111016082

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل487العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمحمد رحٌم هاشم جعفر510241111016086

( 15 of 127 )



االلكترونٌة الحاسبة قسم 2012/2011 الدراسً للعام المركزي القبول العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

والمتابعة والتحطٌط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمجموعالفرع المدرسة اسمالطالب اسماالمتحانً الرقمت

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمحمد كاظم عبد هللا علوان511241111016089

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة642العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمحمد مهدي كاظم بهلوان512241111016091

الطبً القادسٌة/المعهد التقن574ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمسلم علً حسٌن عبد الزهرة513241111016096

االداري الكوفة/المعهد التقن469ًالعلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمصطفى عدنان بدر جابر514241111016098

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة513العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمصطفى مجٌد جالب اشٌاع515241111016100

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة426العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمنتظر محمود ابوهٌله محمود516241111016103

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى502العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنمٌثم حسٌن صاحب طاهر517241111016106

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة545العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنوسام عباس شمران عطٌه518241111016107

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل472العلمًاعدادٌة غماس للبنٌنولٌد خالد رسول مدلول519241111016108

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة485العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌناثٌر حامد عبد الحمزة مرجان520241111017001

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن563ًالعلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌناحمد حسٌن كرٌم فاخر521241111017005

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى517العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌناحمد نعمة عزوز عطٌة522241111017008

الطبً القادسٌة/المعهد التقن545ًالعلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنازهر حسٌن كاظم خشان523241111017009

كلٌة الهندسة/جامعة الموصل626العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحسنٌن محمود شاكر خضٌر524241111017016

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة516العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحسٌن محسن عزٌز جاسم525241111017018

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ جامعة ذي قار 510العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنسٌف محمد مزهر حسٌن526241111017023

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنصادق سجاد عبد مسلم عبد العباس527241111017024

الطبً الكوفة/المعهد التقن651ًالعلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنضٌاء الدٌن خلٌل عالج عوف528241111017026ً

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة534العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعالء حسٌن علً ناصر529241111017029

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل482العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعلً ابراهٌم موحان عبٌس530241111017032

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعلً سجاد حمود عٌدان531241111017034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة503العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنكرار جبر عاجل مرٌفج532241111017036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة470العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحسن علٌوي عباس عبد عون533241111017037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد جمٌل حسن جاسم534241111017039

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد شهٌد كامل عزوز535241111017041

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل484العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمهند مهدي عباس جبار536241111017047

الطبً القادسٌة/المعهد التقن546ًالعلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمٌعاد هادي صالح مهدي537241111017048

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة651العلمًاعدادٌة المصطفى للبنٌنهجران صالح موسى دراغ538241111017050

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌناحمد عباس احمد نشم539241111018001ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌناحمد عماد خضٌر عودة540241111018002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنانور حمٌد سفاح شرٌدة541241111018004

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة442العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنباسم قٌس عبد الكاظم مشاري542241111018005

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة593العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنبهاء كرٌم سعد شالكة543241111018006

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة465العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنحسام دكمان نغماش راض544241111018007ً
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كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى459العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنذو الفقار ثائر جمٌل جابر545241111018008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة483العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنطالب غانم كرٌدي دكمان546241111018012

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة566العلمًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمصطفى ناظم مجهول ساجت547241111018021

كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة/جامعة كربالء611العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناحمد كرٌم ٌاسر محنون548241111019003

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة455العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناحمد ناصر مطلك سماوي549241111019004

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن445ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنثامر كامل ماٌح عبد الرضا550241111019007

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن571ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنحسٌن علً فلٌح عبد الصاحب551241111019010

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة562العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعباس طراد حمود فضٌح552241111019013

الطبً الكوفة/المعهد التقن573ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعالء عماد عباس عبد553241111019015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة456العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعلً كاظم جاسم حنٌوي554241111019016

االداري القادسٌة/المعهد التقن527ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنفرحان مزٌد فرحان خضٌر555241111019019

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة495العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمحمد حمزه جواد عذاب556241111019023

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن542ًالعلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌناحمد جمٌل منذور محسن557241111021001

بغداد باب المعظم/المعهد الطب619ًالعلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنامٌر اسماعٌل هادي عل558241111021003ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن482ًالعلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنحسٌن عبد هللا جٌاد مزعل559241111021004

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن450ًالعلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنساجد جمٌل كاظم شخٌر560241111021007

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت608العلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنساطع حبٌب عبد الزهرة ركبان561241111021008

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة671العلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنعالء رٌاض عبد زٌد عبد562241111021009

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة571العلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنمصطفى سعٌد راهً شعالن563241111021012

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى499العلمًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنٌعقوب ٌوسف كطٌف ناصر564241111021015

الطبً القادسٌة/المعهد التقن575ًالعلمًثانوٌة نفر للبنٌنتحسٌن علً سوادي فنوخ565241111025001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة551العلمًثانوٌة نفر للبنٌنكرار نضال مطر عبٌد566241111025004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة615العلمًثانوٌة نفر للبنٌنٌامر جبار عبد خفٌف567241111025005

الطبً الكوت/المعهد التقن544ًالعلمًاعدادٌة السجاد للبنٌناحمد حازم غنً عل568241111027001ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة599العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنازهر عبد الحمزه عبٌد كاظم569241111027004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنامجد كرٌم عبٌد رجه570241111027006

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنامٌر ظاهر محسن هادي571241111027008

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن493ًالعلمًاعدادٌة السجاد للبنٌناٌهاب احمد محسن حمود572241111027011

الطبً القادسٌة/المعهد التقن571ًالعلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنحبٌب عذاب نعٌم مظلوم573241111027012

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة573العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنحسن فٌاض بزون حمزه574241111027014

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة576العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنحسٌن شاكر علوان طرٌر575241111027016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة476العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنخالد شمخً لفته عبد الكاظم576241111027020

االداري القادسٌة/المعهد التقن468ًالعلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنسٌف هاتف درب فرحان577241111027023

الطبً القادسٌة/المعهد التقن562ًالعلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنصادق هادي خمٌس شنشول578241111027025
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كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة495العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنضرغام فاهم منذور حسٌن579241111027026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة546العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنعالء حسٌن علً سعدون580241111027030

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة607العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنعلً جاسم محمد عبد عون581241111027031

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة659العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنعلً عباس حٌوان سبهان582241111027032

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة611العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنعلً مرزوق حمزه حسٌن583241111027034

االداري كربالء/المعهد التقن477ًالعلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنمال هللا نجم عبد علوان584241111027036

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة629العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنمحمد جواد عبد عون محمد585241111027037

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة572العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنمحمد عبد الحسٌن غانم عبد586241111027038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة517العلمًاعدادٌة السجاد للبنٌنمحمد ناٌف عبد دخٌل587241111027041

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة605العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌناحمد محمد علً ٌاسر588241111028002

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنبهاء الدٌن راجً جمٌل رمضان589241111028007

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنحسام نعٌم حسن عباس590241111028009

الحً/طب بٌطري/جامعة واسط479العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنحٌدر هادي ونان جاسم591241111028014

الطبً القادسٌة/المعهد التقن551ًالعلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنسمٌر جواد كاظم حرٌب592241111028018

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة502العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنصباح مهدي فزع عجد593241111028023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة471العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعلً سالم عبد الرزاق حسٌن594241111028026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعلً عبٌس داٌخ شالل595241111028028

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت606العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعلً كرٌم عبٌد عرٌب596241111028030ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة567العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعلً محمد عبٌد محسن597241111028031

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنلٌث محمد زامل مغامس598241111028033

االداري الصوٌرة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمسلم راضً كاظم جبار599241111028035

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة508العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمٌثم الٌذ عبد الحمزه سوٌلم600241111028037

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة552العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنٌونس مٌثم حسٌن سعدون601241111028039

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة641العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌناثٌر عٌاد جبار سبت602241111029001ً

كلٌة العلوم/جامعة بغداد588العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد سعٌد منعم سلمان603241111029003

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى632العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد محمد هاشم حسون604241111029007

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة537العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌناكرم مع هللا علً روٌخ605241111029009

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة604العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنامجد مغامس شاكر غضب606241111029010

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنامٌر سعد صالح شربه607241111029011

االقسام الهندسٌة المسٌب/الكلٌة التقنٌة583العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنامٌر سلٌم حمٌد جهاد608241111029013

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنامٌر محمد جلٌل عبد الزهرة609241111029015

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة586العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنانور كاظم كرٌم عبود610241111029017

التكنلوجً بابل/المعهد التقن464ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنحسام جاسم ٌاسٌن سلمان611241111029021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنحسن كاظم بندر مسٌر612241111029025
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بغداد باب المعظم/المعهد الطب619ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنحسٌن جفات عبد هللا حسن613241111029026

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنحسٌن كاظم بندر مسٌر614241111029030

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة518العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنزٌن العابدٌن صباح حمٌد صكبان615241111029034

الطبً الكوفة/المعهد التقن584ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنسعد حبٌب عباس ابراهٌم616241111029037

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة507العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنسمٌر كاظم بندر مسٌر617241111029038

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن481ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنصالح هادي صالح عاٌز618241111029041

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة566العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعادل ناظم حمزه حرب619241111029042

الطبً القادسٌة/المعهد التقن557ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعباس خضٌر جعاز غاوي620241111029043

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة625العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعبد هللا حمٌد غافل علٌوي621241111029047

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً كاظم كرٌم عبود622241111029054

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة567العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً نجاح جبار مطلب623241111029055

كلٌة هندسة االلكترونٌات/جامعة الموصل618العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً هادي عبد نور جبار624241111029056

الطبً الكوت/المعهد التقن547ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنعمار عبد االمٌر رهمه حسن625241111029059

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة626العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنفارس اسعد عبد المنعم جواد626241111029062

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك595العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنكرار رائد عبد الزهرة جاسم627241111029064

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة631العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد عباس صكبان عل628241111029069ً

كلٌة التمرٌض/جامعة البصرة600العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد عبد الكاظم كرٌم خضٌر629241111029070

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة603العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد علً حمزه ناج630241111029071ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة561العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد علً عادل حمٌد جبار631241111029072

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن436ًالعلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد قاسم محمد كرٌم632241111029075

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل594العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمرتضى عبود كرٌم راه633241111029078ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمصدق امٌر حسون حمزه634241111029079

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة627العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمصطفى حامد عباس حسٌن635241111029080

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة644العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنمصعب جمٌل علً حسٌن636241111029085

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة589العلمًاعدادٌة التآخً للبنٌنوسام عدنان عبود ٌوسف637241111029090

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة441العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد حسٌن علً عبٌد638241111030001

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن415ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد حسٌن محمد جابر639241111030002

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن488ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد محمد عبد كشاش640241111030006

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة552العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد وهاب رزاق شمخ641241111030007ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة558العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنامٌر علً حمزه عوده642241111030011

كلٌة السٌاحة الدٌنٌة وادارة المإسسات الفندقٌة/جامعة كربالء448العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنانمار غسان عبد االمٌر لهمود643241111030013

التكنلوجً السماوة/المعهد التقن482ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحسام مجٌد حمٌد جاسم644241111030018

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة549العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحٌدر عبد الرحمن حنون جبرة هللا645241111030026

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن456ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنرامً عبد الجلٌل موسى عمران646241111030029
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كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل460العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنسجاد حسن هاشم حمودي647241111030034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة477العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنسٌف احمد عبد حسن648241111030038

االقسام الهندسٌة المسٌب/الكلٌة التقنٌة593العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنسٌف علً نصٌف عكرش649241111030039

الطبً القادسٌة/المعهد التقن541ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنطارق عبد العزٌز عٌدان عباده650241111030041

االداري الكوفة/المعهد التقن492ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعباس كاظم درب جبار651241111030042

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى518العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعالء حسٌن نعمه علٌوي652241111030044

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن578ًالعلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً سلمان علً بدٌوي653241111030048

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً فاضل رحمن عبد654241111030049

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة672العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنلٌث رزاق مجبل منف655241111030056ً

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة627العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنماهر حسٌن عاجل رحٌمه656241111030058

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة509العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمرتضى علً عطٌه عوده657241111030070

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمروان حاكم شاكر عباس658241111030071

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى503العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمصطفى عبد الجلٌل موسى عمران659241111030073

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة505العلمًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنهشام حسون علٌوي حمزه660241111030076

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة433العلمًثانوٌة النهضة للبنٌناحمد رحٌم عبود عودة661241111032003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526العلمًثانوٌة النهضة للبنٌناحمد زكً محمد عباس662241111032005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًثانوٌة النهضة للبنٌناحمد عبد الكرٌم حسٌن عجٌل663241111032006

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى497العلمًثانوٌة النهضة للبنٌناحمد عبد طوعان عاص664241111032007ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة431العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنحسن جبار وناس جحٌف665241111032011

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة587العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنحٌدر حسٌن عبد الزهرة كاظم666241111032013

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة654العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنحٌدر داخل شعبان جبار667241111032014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة520العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنحٌدر علً محً عصفور668241111032016

الطبً القادسٌة/المعهد التقن627ًالعلمًثانوٌة النهضة للبنٌنخالد جمال جاسم محمد669241111032017

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة683العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنزٌد رضا صٌهود دخٌل670241111032018

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة608العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنزٌد شاكر نعمة خضٌر671241111032020

االداري القادسٌة/المعهد التقن492ًالعلمًثانوٌة النهضة للبنٌنسامر سمٌر جدعان عبد السادة672241111032021

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة654العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنسجاد عبد الرحمن محسن بدر673241111032022

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة671العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنسٌف حٌدر هادي جاسم674241111032023

هندسة المكائن والمعدات/الجامعة التكنلوجٌة611العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنطاسٌن صالح حسٌن عباس675241111032027

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنطٌف كرٌم عبد سلمان676241111032028

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة620العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعبد هللا فاضل عباس حمد677241111032029

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة550العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعلً حسٌن طاهر حسٌن678241111032030

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة537العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعلً سلٌم كاظم طاهر679241111032032

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة652العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعلً عبد الكرٌم صاحب عبود680241111032033
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كلٌة الطب/جامعة القادسٌة686العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعلً فإاد عبد الزهرة رزوق681241111032034ً

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة675العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعلً فاهم محسن رفٌس682241111032035

التكنلوجً بابل/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة النهضة للبنٌنعلً محمد عبد الباقً جبٌر683241111032036

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن502ًالعلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمحمد جواد عبد الكاظم مهدي684241111032039

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل602العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمحمد سالم فاهم نور685241111032040

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد641العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمحمد عبد االمٌر رحمن محمد686241111032041

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن648العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمحمد عماد كاظم كرٌم687241111032042

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمصطفى حسام المنسً القانع عل688241111032043ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمصطفى حٌدر هاشم عل689241111032044ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمصطفى رافد احمد جواد690241111032045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمصطفى عبد هللا حسٌن مإنس691241111032047

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة672العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمصطفى كرٌم علٌوي لفتة692241111032048

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة623العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمنتظر سالم عبد الحسن رفاس693241111032049

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى628العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمهند غانم عباس صخٌل694241111032051

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة458العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنمٌسرة سعد حسن جبار695241111032052

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529العلمًثانوٌة النهضة للبنٌننائل جساب حمٌد حسن696241111032053

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد653العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنوقاد فالح حسن كاظم697241111032056

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة652العلمًثانوٌة النهضة للبنٌنولٌد خالد رحمن كرٌم698241111032057

هندسة السٌطرة والنظم/الجامعة التكنلوجٌة632العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناحمد درسون فرحان شمران699241111036005

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة428العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناحمد وناس شمران حسن700241111036009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجٌة594العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنازهر علً موسى مك701241111036010ً

التكنلوجً الكوت/المعهد التقن518ًالعلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناسعد ناصر حسٌن شوجه702241111036012

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى497العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنامٌر غانم عبد الزهرة جاسم703241111036013

النجف/الكلٌة التقنٌة592العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنحسنٌن شاكر جاسم محمد704241111036015

االداري القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنحٌدر شنان علٌوي جبر705241111036020

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنذو الفقار شٌروان ٌاسر شرماه706241111036022ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة531العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنسجاد خالد محمود جاسم707241111036024

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة649العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنسٌف مإٌد شاكر عٌدان708241111036027

االداري القادسٌة/المعهد التقن478ًالعلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنصالح اركان كاظم عنفوص709241111036028

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت607العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعباس حامد جاسم محمد710241111036031

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة453العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعبد هللا رعد مطر حسن711241111036033

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل487العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعالء جاسم محمد رسن712241111036034

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن493ًالعلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعلً حاتم هاشم ٌاسٌن713241111036037

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة508العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنلطٌف معٌن سرتٌب عبد األخوة714241111036045
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الطبً القادسٌة/المعهد التقن541ًالعلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد رحم جواد حسن715241111036049

كلٌة العلوم/جامعة كربالء553العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمهٌمن فاهم غالً موسى716241111036053

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة494العلمًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنوائل غانم عبد الكاظم رسول717241111036055

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة597العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌنابراهٌم عٌسى كاظم بخٌت718241111037002

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة584العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌناحمد صفاء صادق حسٌن719241111037003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة485العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌناحمد مسلم طالك سلمان720241111037004

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة481العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌنحسام حسٌن عبد الكاظم جبٌر721241111037006

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن415ًالعلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌنسالم عبد سفٌح مزعل722241111037012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة479العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌنسٌف شمران كرٌم وال723241111037013ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن666ًالعلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌنعباس علً شاكر شرماه724241111037015ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة527العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبنٌنعلً مإٌد جواد عباس725241111037017

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة569العلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنامٌر حسٌن علً محسن726241111038004

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة563العلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنامٌر صاحب كاظم تومان727241111038005

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة443العلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنحسٌن طالب عبٌد بدٌوي728241111038007

االداري بابل/المعهد التقن486ًالعلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنحسٌن عباس ناجً حلواص729241111038008

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنحسٌن محمود شاكر شرماه730241111038009ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة518العلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنعلً حاكم جاسم ترف731241111038013

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن484ًالعلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنمصطفى عباس عبد فرج732241111038018

التكنلوجً النجف/المعهد التقن402ًالعلمًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنمصطفى محمد عزٌز محمد733241111038020

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة496العلمًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌناحمد جمٌل عزوز عبد الكرٌم734241111111001

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة471العلمًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌناحمد هالل ضاحً عاشور735241111111002

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقٌة489العلمًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنبشار سعدي جهلول سمٌر736241111111004

الطبً االنبار/المعهد التقن525ًالعلمًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنعباس سلطان حسٌن حمادي737241111111007

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة421العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌناحمد باسم موسى حسٌن738241111113002

التكنلوجً البصرة/المعهد التقن462ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌناحمد حسن حبٌب شمخ739241111113004ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌناحمد حسن سدخان امٌن740241111113005

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة629العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌناحمد كرٌم سلمان عوده741241111113015

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة432العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنامٌر محمد راضً عباس742241111113028

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنامٌر نعمه عباس حسن743241111113029

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة598العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسن فلٌح سبتً حمود744241111113039

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة424العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسٌن علً مهدي عباس745241111113043

كلٌة الزراعة/جامعة بابل470العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسٌن فاخر عبد الرضا ابو عنه746241111113044

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن419ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسٌن فرحان جواد كاظم747241111113045

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة567العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحٌدر شاكر جاسم محمد748241111113056
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التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن421ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحٌدر كاظم جفات كواد749241111113059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنسامر مهدي جواد كاظم750241111113070

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنسقراط سعد سلٌم صالح751241111113075

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنسٌف محمد هادي كاظم752241111113080

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن387ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعقٌل عماد حسٌن محسن753241111113089

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل478العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً حسٌن جبر كاظم754241111113093

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن426ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً صالح ثامر خنجر755241111113099

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن417ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً فاضل عٌسى حسٌن756241111113101

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة508العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً كرٌم كاظم عطش757241111113103

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة464العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً وسام ناجً وداعه758241111113110

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة476العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً ٌحٌى علٌوي حمزه759241111113111

الطبً القادسٌة/المعهد التقن544ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعمار رسول اشخٌر خضر760241111113115

الطبً القادسٌة/المعهد التقن555ًالعلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنفاضل عباس جوده جاسم761241111113117

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة432العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمالك كرٌم عبد الزهره موسى762241111113131

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى512العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمالك هالل لفته جٌاد763241111113132

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة471العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمبجل كاظم هاشم فعٌل764241111113133

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة429العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمصطفى حامد ٌتٌم بدٌوي765241111113149

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة595العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمصطفى علً طفار جابر766241111113153

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة468العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌننبٌل سامً عبودي فرٌج767241111113161

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة436العلمًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنٌاسر حمٌد حسٌن عاجل768241111113168

الطبً بابل/المعهد التقن586ًالعلمًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌناحمد ابراهٌم كاظم هادي769241111114001

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة441العلمًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنعبد هللا عزٌز مال هللا عزٌز770241111114014

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة474العلمًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنعلً عبد الحسن علً حسن771241111114016

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة484العلمًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنمثنى مالك حرٌجه جواد772241111114021

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت654العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاحسان ماجد محمد عبٌد773241111117002

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة422العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاحمد سالم فرمان حسن774241111117008

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى636العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاحمد عبد اللطٌف عبد الرضا مشٌر775241111117010

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن484ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاحمد محسن شنٌن رهٌف776241111117013

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة559العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاسعد محمد سعد جاسم777241111117015

الطبً القادسٌة/المعهد التقن557ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةامجد ابراهٌم غازي عل778241111117016ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة451العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةامٌر محمد سعدون علوان779241111117017

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةجعفر عبد االمٌر بطاح برٌج780241111117025

هندسة السٌطرة والنظم/الجامعة التكنلوجٌة628العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةرٌاض عبد الحمزة شاكر عبد781241111117033

االداري العمارة/المعهد التقن517ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةزمان جودة هاشم محمد782241111117034
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كلٌة الحقوق/جامعة الموصل499العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةزٌد خالد عبد الحسٌن سلمان783241111117036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة476العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةزٌن العابدٌن ثائر حارث مالك784241111117038

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة430العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةسٌف رحٌم عبد سٌاف785241111117041

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة427العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةصالح عباس حمد حمادي786241111117043

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن407ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةعلً حسٌن مالك ناج787241111117055ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة430العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةعلً طالب سالم كلول788241111117057

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة449العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةعلً كرٌم صافً موجد789241111117061

االداري بابل/المعهد التقن481ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةكرار حٌدر عبد االمٌر حسٌن790241111117069

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةكرار عبد الخضر موات كسار791241111117071

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة518العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةمحمد علً كاطع عطٌة792241111117080

االداري القادسٌة/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةمحمد هاشم شاكر شرماه793241111117082ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن487ًالعلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةمرتضى عبد السادة حمود جابر794241111117086

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة439العلمًاعدادٌة البشٌر المسائٌةمنتظر حمٌد اسماعٌل محمد795241111117087

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن456ًالعلمًالخارجٌونسجاد حسن محمد حسن796241111400005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة555العلمًثانوٌة نفر للبنٌننورا عماد عبد العباس غافل797241112025003

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة514العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتاٌمان تركً كشاش عجٌل798241112050001

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتازهار عناد علً ساجت799241112050002

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن425ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتاسراء نزار عبٌد سوادي800241112050003

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة483العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتاصٌل عبٌد خضٌر عبٌد801241112050004

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة555العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتاٌمان مهدي رحٌم راض802241112050006ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتاٌناس عباس شاكر كزار803241112050007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة467العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتبشائر حٌاوي كحار ضاح804241112050008ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة456العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتبنٌن شاكر محمود صكر805241112050009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة600العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتجنان مجٌد عبد كزار806241112050010

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة571العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتحوراء سعد كامل حماد807241112050013

الطبً القادسٌة/المعهد التقن487ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتحوراء كاظم شالل شنجار808241112050014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة501العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتدانٌا عباس تومان عراب809241112050015ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة507العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتدالل عبد المحسن كرٌم عزٌز810241112050016

الطبً القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترجاء ناصر شوٌن ابو شخٌره811241112050017

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن443ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترشا عٌدان كاظم جابر812241112050020

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة439العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترضاب حاكم غالً موسى813241112050021

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة508العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترغد صبٌح عبد نجم814241112050022

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترقٌه حسون خنجر عطٌه815241112050024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة455العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترنا رحمن محمد شهد816241112050025
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة552العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترنده جمال علً عكله817241112050026

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة569العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترواء عبد الجلٌل محمد رضا عباس818241112050027

كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة/جامعة كربالء595العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناترٌام زغٌر رحٌم شام819241112050030ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة669العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتزهراء عبد الكرٌم صاحب عباس820241112050032

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتزهراء كاظم شالل شنجار821241112050033

النجف/الكلٌة التقنٌة590العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب حازم جبار خطار822241112050034

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب عباس عبد الحسن تاٌه823241112050036

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن415ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب عبد الزهره فلٌح محٌسن824241112050038

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب فاهم حسن باش825241112050039ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة516العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتساره امٌن فوار صحن826241112050042

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتساره نزار ساجت جباره827241112050043

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة470العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتسجى جاسم هانً خالوي828241112050044

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة518العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتسحر عباس مطر محمد829241112050045

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة475العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتسرور ابراهٌم عبد ناجً حسن830241112050046

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة536العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتسلوى كرٌم حسن خشان831241112050047

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتسمٌه رضا ارحٌم وال832241112050049ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن606ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتصابرٌن عبد الحسن فضل رسول833241112050051

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة488العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتعذراء موسى عبد شلٌبه834241112050053

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة549العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتغٌداء علً شنشول بنٌان835241112050056

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة457العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتفاطمه عبد الكاظم عراك حسون836241112050058

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتفاطمه عبد محمد خضٌر837241112050059

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتفاطمه فلٌح حسن حمٌدي838241112050060

بغداد/معهد التكنلوجٌا464العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتفرح جفات شالل شنجار839241112050061

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة555العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتمروه خٌون عٌدان جال840241112050063ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة435العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتمرٌم سعٌد كوٌضً ساجت841241112050064

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتنبؤ مهدي عبد الحسن حسون842241112050067

الطبً القادسٌة/المعهد التقن470ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتنور حمٌد جدعان عواد843241112050068

الطبً القادسٌة/المعهد التقن510ًالعلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتنور عبد الكرٌم شعالن عبٌد844241112050069

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة533العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتنور مهدي رحٌم راض845241112050070ً

كلٌة العلوم/جامعة بغداد644العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتنورس لفته نوٌر ٌاسر846241112050072

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة563العلمًاعدادٌة سكٌنة للبناتهدٌل سعود عسل كصٌر847241112050076

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة الرباب للبناتارٌج عبد الزهره تاٌه شاط848241112051002ً

بغداد/الكلٌة التقنٌة597العلمًاعدادٌة الرباب للبناتاسراء جبار موسى شعبان849241112051004

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة434العلمًاعدادٌة الرباب للبناتاالء باسم جاسم محمد850241112051006
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كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة665العلمًاعدادٌة الرباب للبناتاٌالف جمٌل علً جاٌش851241112051008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة الرباب للبناتتاره عباس زوري عبد852241112051012

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة565العلمًاعدادٌة الرباب للبناتحنٌن محمد جاسم محسن853241112051015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة468العلمًاعدادٌة الرباب للبناتدعاء حسٌن محمد صالح854241112051018

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة507العلمًاعدادٌة الرباب للبناترإى عماد حمٌد جوده855241112051022

الطبً القادسٌة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة الرباب للبناترحاب علً كاطع عبٌد856241112051023

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة650العلمًاعدادٌة الرباب للبناترغده خضٌر عباس ساجت857241112051026

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل515العلمًاعدادٌة الرباب للبناترقٌه رسول خضٌر عل858241112051027ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن453ًالعلمًاعدادٌة الرباب للبناترواسً فاضل خفٌف ثجٌل859241112051029

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة664العلمًاعدادٌة الرباب للبناتزهراء حمودي احمد محمد860241112051032

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة574العلمًاعدادٌة الرباب للبناتزهراء مجٌد حسن عباس861241112051034

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة652العلمًاعدادٌة الرباب للبناتزٌنب رسول عبد عبود862241112051035

الطبً القادسٌة/المعهد التقن516ًالعلمًاعدادٌة الرباب للبناتزٌنب صاحب شنون ابراهٌم863241112051036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة500العلمًاعدادٌة الرباب للبناتزٌنب عبد الحسٌن هادي عبد864241112051037

كلٌة العلوم/جامعة المثنى514العلمًاعدادٌة الرباب للبناتزٌنب عبد الرضا عبٌد بدٌوي865241112051038

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة565العلمًاعدادٌة الرباب للبناتزٌنه عبد الحسن عاتً حسٌن866241112051040

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة546العلمًاعدادٌة الرباب للبناتساره اسحاق حاكم موسى867241112051041

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة633العلمًاعدادٌة الرباب للبناتساره كرٌم غبن حسٌن868241112051044

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة630العلمًاعدادٌة الرباب للبناتسجى كرٌم جاسم كرزول869241112051047

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة502العلمًاعدادٌة الرباب للبناتسحر كرٌم عبد الرضا كظوم870241112051048

هندسة الموارد المائٌة/جامعة بغداد621العلمًاعدادٌة الرباب للبناتشٌماء عبد العظٌم رحم عوده871241112051050

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًالعلمًاعدادٌة الرباب للبناتضحى جبار عنو عبد872241112051051

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة544العلمًاعدادٌة الرباب للبناتغفران ابراهٌم صالح كاظم873241112051052

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة520العلمًاعدادٌة الرباب للبناتغفران شاكر ٌوسف جاسم874241112051053

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة الرباب للبناتغفران نعمه موسى مهدي875241112051056

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة563العلمًاعدادٌة الرباب للبناتفاطمه جٌاد غافل عبٌس876241112051057

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة478العلمًاعدادٌة الرباب للبناتلمى تسجٌل سالم هندس877241112051058

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة564العلمًاعدادٌة الرباب للبناتلٌلى ناظم مٌري عباس878241112051060

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة551العلمًاعدادٌة الرباب للبناتمروه حسٌن بندر ضٌدان879241112051061

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة525العلمًاعدادٌة الرباب للبناتمسار كمٌل مطلق فدعم880241112051062

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491العلمًاعدادٌة الرباب للبناتمٌعاد سعٌد كرم ماسح881241112051064

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة488العلمًاعدادٌة الرباب للبناتنسرٌن كاظم نصٌف جاسم882241112051065

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة424العلمًاعدادٌة الرباب للبناتنوال كرٌم خشان ماه883241112051068ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة604العلمًاعدادٌة الرباب للبناتنور رسول عبد عبود884241112051069
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة554العلمًاعدادٌة الرباب للبناتنور كاظم فرحان عبٌد885241112051071

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات638العلمًاعدادٌة الرباب للبناتنور هادي كاظم علوان886241112051073

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة485العلمًاعدادٌة الرباب للبناتنورا حمزه علً هاتف887241112051074

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان461العلمًاعدادٌة الرباب للبناتهاله هندي جبر علوان888241112051076

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة589العلمًاعدادٌة الرباب للبناتهبه عباس مراد جوٌر889241112051077

الطبً القادسٌة/المعهد التقن479ًالعلمًاعدادٌة الرباب للبناتهبه محمد حسٌن راض890241112051078ً

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت605العلمًاعدادٌة الرباب للبناتهدٌل عبد الحسن رهٌف كاظم891241112051080

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة659العلمًاعدادٌة الرباب للبناتهند فاضل حسٌن زبار892241112051083

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة516العلمًاعدادٌة الرباب للبناتوجدان عواد نعمه سعد893241112051084

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة الرباب للبناتٌمام عبد الحسٌن صحن خلف894241112051086

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجٌة620العلمًثانوٌة النور للبناتامانً محمد عبد مسلم عطٌة895241112052001

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة النور للبناتانتصار عبد الحسن دروٌش عباس896241112052002

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة622العلمًثانوٌة النور للبناتاٌات سالم عبد الوهاب عبد ربه897241112052004

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة556العلمًثانوٌة النور للبناتبتول علً عبد الحسٌن بردي898241112052005

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة545العلمًثانوٌة النور للبناترحاب حسن مرهج حمزه899241112052010

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة603العلمًثانوٌة النور للبناتزهراء فلٌح علً وناس900241112052013

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة النور للبناتضحى طالب شنان حمزه901241112052017

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن401ًالعلمًثانوٌة النور للبناتغٌداء كرٌم راهً غنام902241112052020

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة545العلمًثانوٌة النور للبناتنبؤ شناوة عرٌبً مطٌر903241112052023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة503العلمًثانوٌة النور للبناتنور فاضل علٌوي كحٌط904241112052024

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة447العلمًثانوٌة النور للبناتهبه جاسم عبود فرهود905241112052025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة465العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتاسماء محمد شمخً علوان906241112053002

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة546العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتبراء هشام عبد القادر مهدي907241112053007

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة455العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتبٌداء سالم جبر كاظم908241112053008

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة540العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتبٌداء علً حمد كرٌش909241112053009

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة صنعاء للبناتتمارة محمد جبر مزهر910241112053010

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتحنٌن حسٌن حربً شعالن911241112053011

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتحوراء حسٌن عبد الزهرة خلف912241112053012

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة597العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتربا رٌاض علٌوي حسن913241112053014

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة590العلمًاعدادٌة صنعاء للبناترسل حاكم خبط بلبل914241112053015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة489العلمًاعدادٌة صنعاء للبناترسل لٌلو داٌخ شالل915241112053016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة610العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتزهراء عبد الكاظم عزٌز فرج916241112053017

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة497العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتزٌنب عامر رضا عبد917241112053019

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة568العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتزٌنة فرٌد باقر حسون918241112053020
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كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة473العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتسارة علً كرٌم كرمول919241112053021

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة567العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتشهد حمٌد كاظم عباس920241112053022

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة صنعاء للبناتشهد قاسم خبط بلبل921241112053023

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة536العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتشٌرٌن حسن محمد خضر922241112053026

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل505العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتضحى زهٌر رحمان كاظم923241112053027

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة544العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتعذراء حسن مرٌمط عبد924241112053028

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة437العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتعفراء ستار عباس سلمان925241112053030

كلٌة تكنلوجٌا الحاسوب/جامعة بابل602العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتعلٌاء صاحب عالوي حتروش926241112053031

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة500العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتفاطمه فاضل عبٌس عبود927241112053032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة461العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتفاطمه محمود نعمة عبد عون928241112053033

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة562العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتمرٌم محمد حسن سلمان929241112053036

كلٌة العلوم/جامعة المثنى517العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتمالك عبد موسى مذري930241112053037

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة436العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتمها رٌاض علوان لهمود931241112053038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة597العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتنور رمزي حمٌد سعٌد932241112053040

الطبً القادسٌة/المعهد التقن486ًالعلمًاعدادٌة صنعاء للبناتنور عالء حمزة فرحان933241112053042

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل500العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتنور نجم عبد هللا تومان934241112053043

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان466العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتنورا عدنان عبد هادي معٌن935241112053044

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل523العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتنورس سوادي جاسم حسن936241112053045

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة478العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتهالة جاسم محمد كاظم937241112053046

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل516العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتهبة عقٌل عٌدان عبد938241112053047

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتهدى محمد رضا كندوح صالح939241112053048

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة472العلمًاعدادٌة صنعاء للبناتهدٌر عائد حمزة مطلب940241112053049

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة613العلمًثانوٌة غزة للبناتاالء جعفر هادي فارس941241112054003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468العلمًثانوٌة غزة للبناتالهام احمد كرٌم عباس942241112054004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة493العلمًثانوٌة غزة للبناتانعام عاجل شاكر محمود943241112054005

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة643العلمًثانوٌة غزة للبناتبنٌن ناٌف عبد الكاظم عبود944241112054007

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة620العلمًثانوٌة غزة للبناتجبال هانً موسى خضر945241112054009

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة580العلمًثانوٌة غزة للبناتحنان ستار مٌران رهمه946241112054010

كلٌة العلوم/جامعة المثنى508العلمًثانوٌة غزة للبناترحمه عباس ضاحً هادي947241112054011

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة644العلمًثانوٌة غزة للبناترواء راضً محمد عبد948241112054012

هندسة المكائن والمعدات/الجامعة التكنلوجٌة611العلمًثانوٌة غزة للبناترٌام حٌدر مٌري سعٌد949241112054013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535العلمًثانوٌة غزة للبناتزهراء حمزه دحام جبار950241112054014

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة492العلمًثانوٌة غزة للبناتساره عبد االمٌر عبد الحسن بدٌوي951241112054016

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة562العلمًثانوٌة غزة للبناتضفاف فالح مهدي حسن952241112054017
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كلٌة العلوم/جامعة كربالء584العلمًثانوٌة غزة للبناتنسرٌن حاتم كطٌوي ٌوسف953241112054020

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى469العلمًاعدادٌة زنوبٌا للبناتتغرٌد عبد الحسٌن خضر كاظم954241112055003

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى472العلمًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحنٌن علً محسن عودة955241112055004

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة645العلمًاعدادٌة زنوبٌا للبناتزهراء سلمان جاسم خلف956241112055006

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة594العلمًاعدادٌة زنوبٌا للبناتفاطمة محمد ٌوسف ٌاسٌن957241112055009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة626العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتبٌداء عادل محسن علٌوي958241112056002

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة578العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتدانٌة احسان عبد العظٌم مهدي959241112056007

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة631العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتزهراء كاظم وادي غاوي960241112056009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتزٌنب ٌوسف حسٌن رباط961241112056010

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتضٌاء الرحمن فٌصل عبد حسن962241112056013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتمنى هاتف محمود هادي963241112056017

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة463العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتامل محمد عباس محمد964241112057004

كلٌة تكنلوجٌا الحاسوب/جامعة بابل606العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتانفال جاسم داخل نعٌم965241112057005

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة544العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتحوراء عباس محسن وناس966241112057008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة486العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتدعاء حسن هاشم ناج967241112057009ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة663العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتساره فاضل داخل جاسم968241112057011

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة437العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتسكٌنه عباس محمد حمادي969241112057013

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة437العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتسمر شاكر نعمه كحط970241112057014

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتشٌرٌن صالح عودة هالل971241112057016

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة670العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتضفاف غازي فٌصل محمد972241112057017

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة571العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتمها خمٌس عبد الحسٌن حمزه973241112057020

الطبً القادسٌة/المعهد التقن617ًالعلمًاعدادٌة السنٌة للبناتنجود عبد الرزاق جاسم عل974241112057021ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتنسرٌن صالح عودة هالل975241112057022

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة675العلمًاعدادٌة السنٌة للبناتهدٌر عبد الرسول ٌاسٌن كاظم976241112057025

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتاحالم جاسم محمد مهدي977241112058001

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة521العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتاسراء سامً حسٌن جاسب978241112058002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة476العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتحنٌن طالب جابر عطٌه979241112058007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتحوراء عبد االمٌر عباس راض980241112058008ً

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة629العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتدعاء هٌثم اٌوب سبت981241112058010ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتدٌنا علً مندٌل سرحان982241112058011

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة532العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناترغد محمد كاظم مغٌط983241112058012ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة601العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناترغدة ابراهٌم عبد الواحد حسن984241112058013

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة634العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزهراء عدنان كاظم مطرود985241112058015

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة627العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنب امٌر نوري حسٌن986241112058016
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كلٌة العلوم/جامعة المثنى514العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنب مجٌد حمٌد جبار987241112058017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة506العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتسهى مٌري عبد السادة غفله988241112058024

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتصفا تحسٌن حمزة عزٌز989241112058025

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة438العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتصفا كرٌم عبد الكاظم عٌدان990241112058026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة501العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتضحى خضٌر جبار راه991241112058027ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة456العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتعذراء اقبال حسٌن جبر992241112058028

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة611العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتعال مازن مكً عل993241112058029ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن492ًالعلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمعزز حامد كاظم بلكوت994241112058032

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة585العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنبؤ عبد حمود كاظم995241112058034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة511العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنرجس فإاد شاكر جوده996241112058035

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة628العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنٌران اٌاد هاشم شرق997241112058037ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة446العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتوداد سامً عبد داٌخ998241112058039

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة588العلمًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتوعد سعد هندل جبر999241112058040

كلٌة العلوم/جامعة المثنى508العلمًاعدادٌة اسماء للبناتاحالم عبد االمٌر خشان حبان1000241112059001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة اسماء للبناتاسراء علً حسٌن عبٌد1001241112059002

الطبً الكوفة/المعهد التقن487ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناتاسماء عبد الكرٌم عبد الحسٌن عل1002241112059003ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة657العلمًاعدادٌة اسماء للبناتانوار علً كاظم حمود1003241112059005

الطبً الكوفة/المعهد التقن520ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناتبزوغ عبد الهادي سلطان حنوٌت1004241112059006

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد651العلمًاعدادٌة اسماء للبناتحنٌن علً شجاوي حسٌن1005241112059007

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة616العلمًاعدادٌة اسماء للبناتحوراء مصطفى جاسم حسٌن1006241112059008

الطبً الكوفة/المعهد التقن495ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناتخلود نجم عبد هللا رباح1007241112059009

الطبً القادسٌة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناترشا فرهود هالل عل1008241112059010ً

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة641العلمًاعدادٌة اسماء للبناترفل مجٌد علً حسن1009241112059011

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة580العلمًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء جاسم عبٌد غضٌب1010241112059013

الطبً القادسٌة/المعهد التقن491ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء رٌاض جمٌل موسى1011241112059014

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة671العلمًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء فاروق مجٌد محمد1012241112059016

النجف/الكلٌة التقنٌة589العلمًاعدادٌة اسماء للبناتسارة احمد كاظم محسن1013241112059018

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة474العلمًاعدادٌة اسماء للبناتسارة قاسم عبد شنان1014241112059019

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة621العلمًاعدادٌة اسماء للبناتسجى حسٌن جهادي علوان1015241112059020

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة613العلمًاعدادٌة اسماء للبناتشروق اٌاد عبٌد نغٌش1016241112059021

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة575العلمًاعدادٌة اسماء للبناتشمس جاسم تاٌه فرج1017241112059022

الطبً القادسٌة/المعهد التقن470ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناتفرح قٌس عبد الحمزه خضٌر1018241112059028

الطبً القادسٌة/المعهد التقن540ًالعلمًاعدادٌة اسماء للبناتماجدة حمزه طه عبود1019241112059029

النجف/الكلٌة التقنٌة606العلمًاعدادٌة اسماء للبناتمها عجٌل عناد فنغش1020241112059030
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537العلمًاعدادٌة اسماء للبناتنبؤ طالب كاظم ٌاسر1021241112059031

كلٌة الهندسة/جامعة بابل635العلمًاعدادٌة اسماء للبناتنور علً كرٌم جبار1022241112059033

كلٌة الصٌدلة/جامعة الكوفة670العلمًاعدادٌة اسماء للبناتنور عماد محمد رإوف1023241112059034

العلوم التطبٌقٌة/الجامعة التكنلوجٌة594العلمًاعدادٌة اسماء للبناتهجران هادي كرٌم جٌاد1024241112059036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459العلمًاعدادٌة اسماء للبناتوجدان تركً نواف كاظم1025241112059040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجٌة604العلمًاعدادٌة اسماء للبناتوفاء هاشم خلف عل1026241112059041ً

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة588العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتاسراء سعد شاكر حسن1027241112061003

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة564العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتاسراء سمٌر عبد هللا جابر1028241112061004

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن374ًالعلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتاسراء علً عبد االمٌر غازي1029241112061005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة456العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتاسماء ٌاسر جحٌور مكاوي1030241112061007

الطبً القادسٌة/المعهد التقن466ًالعلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتاٌالف ٌوسف هاشم جابر1031241112061011

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتبتول علً جبار خزي1032241112061012

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة440العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتبراء ماجد خلف مرموص1033241112061013

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة574العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتحوراء عالوي لعٌبً داغر1034241112061015

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة520العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتحوراء كرٌم حمٌدي مطلك1035241112061017

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة445العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتدعاء شامل محسن علوان1036241112061020

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة481العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناترإى طاهر مجٌد عبد الحسٌن1037241112061021

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد599العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتراوٌه حسٌن علً عطٌه1038241112061022

االداري القادسٌة/المعهد التقن419ًالعلمًاعدادٌة مٌسلون للبناترباب علً قاسم علوان1039241112061023

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة536العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناترسل كاظم جواد مهدي1040241112061025

كلٌة العلوم/جامعة بغداد591العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناترنٌن رحمن سلمان جاسم1041241112061027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناترٌام جاسم عباس انعٌمه1042241112061028

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة630العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناترٌام سمٌر جاسم اٌوان1043241112061029

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة555العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء احمد عبد الحمٌد ابراهٌم1044241112061030

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة457العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء ازهر راضً موات1045241112061031

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء جاسم عبد بدٌوي1046241112061032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء حسٌن جعفر محمد1047241112061034

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة576العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء عبد الكرٌم عبد الحمٌد عبد العزٌز1048241112061035

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن648العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزٌنب بشٌر غالب عبد الكاظم1049241112061036

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة691العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتزٌنب حامد سرمك حسن1050241112061037

الطبً القادسٌة/المعهد التقن500ًالعلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتشهد عادل كرٌم عبود1051241112061042

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة444العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتشهد نوري جاسم اٌوان1052241112061043

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة477العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتضحى ماجد شعالن راض1053241112061046ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة668العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتضٌف رزاق مهدي صالح1054241112061047
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كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة665العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتعلٌاء مكً حسن عبٌد1055241112061049

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة670العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتفاطمه قٌس ٌوسف محمود1056241112061051

االداري القادسٌة/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتفاطمه كاظم كحٌوش مرزوك1057241112061052

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة509العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتلمٌاء كاظم جواد كاظم1058241112061055

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة445العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتمروة حازم حمد تموم1059241112061056

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة549العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتمروة راسم كاظم كرٌدي1060241112061057

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة686العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتمالذ ماجد جابر عبد1061241112061062

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتنور حسن عبد الكاظم جاسم1062241112061068

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة452العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتنورة عادل كرٌم عبود1063241112061071

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتهالة مناضل عباس منصور1064241112061072

كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل603العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتهبه ضٌاء هالل ادرٌس1065241112061073

الطبً القادسٌة/المعهد التقن483ًالعلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتهدٌل ستار خلف ناه1066241112061074ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتوسن علً عبد جابر1067241112061075

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة475العلمًاعدادٌة مٌسلون للبناتوالء رٌسان خضٌر عباس1068241112061076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة حلب للبناتاسراء جمٌل كاظم كاطع1069241112062001

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة660العلمًاعدادٌة حلب للبناتتماره عدي نور نجٌب1070241112062003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة523العلمًاعدادٌة حلب للبناتحمٌده عبد الساده عبد الزهره حسن1071241112062004

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة497العلمًاعدادٌة حلب للبناتحنٌن علٌوي حمزه عباس1072241112062005

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة607العلمًاعدادٌة حلب للبناتحوراء اٌاد علً نور1073241112062006

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة559العلمًاعدادٌة حلب للبناتصفاء كرٌم عبد كطان1074241112062016

الطبً القادسٌة/المعهد التقن490ًالعلمًاعدادٌة حلب للبناتمرٌم عبد االمٌر حمٌد ناصر1075241112062019

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد551العلمًاعدادٌة حلب للبناتنبؤ كرٌم جبٌر عبٌس1076241112062024

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة569العلمًاعدادٌة حلب للبناتنداء كاظم كامل حمزه1077241112062025

كلٌة العلوم/جامعة المثنى510العلمًاعدادٌة حلب للبناتنوره محمد ضٌاء نور نجٌب1078241112062027

الطبً القادسٌة/المعهد التقن580ًالعلمًاعدادٌة الكوثر للبناتادٌان نجاح حمزه حسن1079241112063001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة510العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتاسراء حسٌن عبادي كاطع1080241112063003

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة559العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتاسراء صالح علوان ناصر1081241112063004

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة651العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتاسراء صبٌح عطٌة فهد1082241112063005

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة584العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتاالء قاسم حسن جاري1083241112063006

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة565العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتاٌات رائد مكً حمزة1084241112063007

الطبً القادسٌة/المعهد التقن657ًالعلمًاعدادٌة الكوثر للبناتبشرى خالد جمٌل شمخ1085241112063009ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة421العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتبٌداء حامد جاٌش سبط1086241112063010

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة481العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتتغرٌد رعد رزوقً مهدي1087241112063012

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة602العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتجوان عباس مال هللا صنهٌر1088241112063013
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كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة440العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتدعاء عدنان جواد كاظم1089241112063015

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة525العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتدعاء عقٌل حمزه كاظم1090241112063016

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة621العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتدعاء نضٌر عبد زٌد كاظم1091241112063017

الطبً القادسٌة/المعهد التقن600ًالعلمًاعدادٌة الكوثر للبناترسل سلٌم فلٌح حسن1092241112063019

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة513العلمًاعدادٌة الكوثر للبناترواء جفات حسن كاظم1093241112063023

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى633العلمًاعدادٌة الكوثر للبناترٌام عبد الكاظم فلٌح عوده1094241112063024

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتزهراء عبد ناٌف نزال1095241112063026

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة455العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتزهراء علً حسٌن حمزه1096241112063027

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتزٌنب عبد ناٌف نزال1097241112063030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة458العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتزٌنة مشعان دبوس عٌدان1098241112063033

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة598العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتساره عباس عبد داخل1099241112063034

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتسجى صفاء كاظم جاسم1100241112063035

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة536العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتسٌمون مخلد ناصر رضا1101241112063037

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتضحى فلٌح حاتم جالب1102241112063038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتضحى فٌصل علً رحمن1103241112063039

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة476العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتطٌف لٌث راجً مال هللا1104241112063040

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة551العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتغفران عباس كرٌم لفته1105241112063043

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة571العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتفاطمة علً محٌسن محمد1106241112063044

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة634العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتفاطمة كاظم عٌدان مطر1107241112063045

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة578العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتفاطمة وسام ناجً وداعة1108241112063046

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتمنار حامد مندٌل محمد1109241112063049

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة654العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتمٌسم جلٌل عبٌس عبد1110241112063050

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة530العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتنبؤ كاظم كلخان فنجان1111241112063052

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل511العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتنور علً عبد الساده جاسم1112241112063055

الطبً القادسٌة/المعهد التقن607ًالعلمًاعدادٌة الكوثر للبناتنور نجاح حمزه حسن1113241112063056

الطبً القادسٌة/المعهد التقن601ًالعلمًاعدادٌة الكوثر للبناتنورا انمار محمد مزعل1114241112063057

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى481العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتنوره فاضل دخٌل سرحان1115241112063059

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة577العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتهبه جبار مطر عرب1116241112063060

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة482العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى صبري عبد خطار1117241112063062

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة671العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى مازن نعمه حسٌن1118241112063063

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة462العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى منصور عبد هللا حسٌن1119241112063064

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة464العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى ولٌد عجٌل راجح1120241112063066

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة662العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتهند مسلم كاظم مفتن1121241112063067

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتوئام منهل جبار عبد ظاهر1122241112063068
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كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة539العلمًاعدادٌة الكوثر للبناتورود حامد ظاهر محسن1123241112063069

الطبً القادسٌة/المعهد التقن510ًالعلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات رإى عبد الواحد خروع جبر1124241112064004

الطبً القادسٌة/المعهد التقن472ًالعلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات شهد سعد حبٌب جواد1125241112064005

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن447ًالعلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات ظالل حسٌن عبعوب سمٌسم1126241112064006

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة422العلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات مها نبٌل عبودي حسن1127241112064010

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة630العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتاسراء حسن بعٌوي عبود1128241112065001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتاشواق حافظ عبد الكاظم عبد الجبار1129241112065002

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة513العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتاوس فارس مطر شناوه1130241112065005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة616العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتحنٌن رٌسان نعمه لطٌف1131241112065007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتحوراء جبار عبد الرضا جبٌر1132241112065009

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة532العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتدعاء راضً محمد حتٌت1133241112065010

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة625العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتزهراء حمٌد عبد حسن1134241112065014

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة621العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتساره رزاق ساجت كوٌش1135241112065016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة517العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتعبٌر رزاق جبار صكبان1136241112065017

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة653العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتغفران عادل ذٌاب ناج1137241112065020ً

التكنلوجً الكوت/المعهد التقن418ًالعلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمروة حكمت حسٌن مسٌر1138241112065021

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل506العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمروه حمٌد عجمً كرٌم1139241112065022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمروه رضا مقصد صالح1140241112065023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة541العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمرٌم ٌوسف حسٌن جواد1141241112065024

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة435العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمنار خضٌر زٌدان عبود1142241112065025

هندسة المكائن والمعدات/الجامعة التكنلوجٌة613العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمنار فرحان مراد حسٌن1143241112065026

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة486العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتمنى جواد كاظم عطش1144241112065027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة470العلمًثانوٌة بلقٌس للبناتهبه صالح ٌاسٌن سلمان1145241112065031

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة570العلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتحنٌن طواش غالم هوٌش1146241112067003

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة448العلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتزٌنب قاسم رحمن عزٌز1147241112067010

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة431العلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتنجالء غازي سوٌدان شمران1148241112067012

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة542العلمًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتٌقٌن طواش غالم هوٌش1149241112067018

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة443العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتأثمار عبد االمٌر رهمه حسن1150241112069001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة511العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتأزهار فاهم هنو ساه1151241112069002ً

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة650العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتأفٌاء أحمد جاسم راض1152241112069003ً

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة575العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتاسراء علً ردٌف خلٌل1153241112069009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة665العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتاسٌل محسن جساب غال1154241112069010ً

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة689العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتاالء علً غانم حمزه1155241112069011

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة659العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتبراق رحٌم فضل حسٌن1156241112069015
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كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة457العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتحنان علً عبد غازي1157241112069018

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة446العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتحنٌن جعفر سرتٌب حسٌن1158241112069019

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتحوراء قاسم فرحان جون1159241112069023ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة526العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتدعاء صبري رسن طشار1160241112069026

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة464العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتدعاء عباس كرٌم عباس1161241112069027

كلٌة التمرٌض/جامعة بابل653العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتذرى أحمد محمد حسون1162241112069029

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة570العلمًاعدادٌة الخنساء للبناترحاب عباس محمد حسٌن1163241112069032

سل مٌري شاكر عطٌه1164241112069034 ُُ كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل606العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتُر

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن418ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناترقٌه عباس هادي كاظم1165241112069036

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة633العلمًاعدادٌة الخنساء للبناترنده حسن عباس كاظم1166241112069037

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة637العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتزهراء توفٌق ناجً حسٌن1167241112069040

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتزهراء جورج حبٌب راض1168241112069041ً

بغداد باب المعظم/المعهد الطب582ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنب سلٌم شاكر كاظم1169241112069047

االداري بابل/المعهد التقن428ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنب عمران حمزه عمران1170241112069049

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنب كاظم هادي زباله1171241112069051

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة602العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتساره فالح حسن وداي1172241112069055

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة488العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتساره ناجح عبد جٌجان1173241112069057

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة678العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتسجى محمد طاهر فرج1174241112069059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة460العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتسراب هادي حسٌن زباله1175241112069061

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة500العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتسهاد سلٌم عبد الحسن جوده1176241112069062

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة636العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتشذى قاسم عزٌز كاظم1177241112069064

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة610العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتشهد احمد لفته جوده1178241112069065

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة468العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتشهد عادل فاضل سباح1179241112069066

الطبً القادسٌة/المعهد التقن493ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناتضحى كاظم محمد نجم1180241112069067

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة545العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتضً سالم اهٌلس حرج1181241112069068

الطبً القادسٌة/المعهد التقن468ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناتعبٌر ناصر شاكر فرج1182241112069069

كلٌة الزراعة/جامعة بابل482العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتعذراء وافً ٌوسف كاظم1183241112069070

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة518العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتفاطمه خالد مهدي محمد1184241112069078

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة546العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتفاطمه عبد الكرٌم ناجً صخٌل1185241112069079

الطبً القادسٌة/المعهد التقن643ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناتمرٌم عبد االمٌر غافل عالوي1186241112069084

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة431العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتمعالً عادل حمٌد عباس1187241112069085

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة660العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتمنار كاظم صالل عباس1188241112069087

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتنبراس حسن شعالن فهد1189241112069089

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة469العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتنجالء ناجح حسن شٌال1190241112069090
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كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتنور اسدخان موسى سوادي1191241112069092

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة464العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتنور جلٌل عبد هللا مجٌد1192241112069094

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتنور كاظم خشان امجدي1193241112069096

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتنور مٌري حسٌن ٌاسر1194241112069097

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة482العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتهاجر فاضل عبد الزهره زغٌر1195241112069100

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة613العلمًاعدادٌة الخنساء للبناتهدٌل عدنان موسى شهد1196241112069106

الطبً الكوفة/المعهد التقن649ًالعلمًاعدادٌة الخنساء للبناتوالء عبد العظٌم كاظم سلمان1197241112069109

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة605العلمًثانوٌة الهدى للبناتابتهال نعٌم عبد الحسٌن مضخور1198241112070001

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًثانوٌة الهدى للبناتاسراء جلٌل محمد دهٌل1199241112070002ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة525العلمًثانوٌة الهدى للبناتاسماء حسٌن حمزه جون1200241112070003

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة672العلمًثانوٌة الهدى للبناتامال صبٌح محٌسن جابر1201241112070005

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة619العلمًثانوٌة الهدى للبناتامال نبٌل مجبل رضا1202241112070006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة556العلمًثانوٌة الهدى للبناتامتثال جاسم جبر سلمان1203241112070007

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات647العلمًثانوٌة الهدى للبناتامل كرٌم حسونً دعٌوش1204241112070008

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت664العلمًثانوٌة الهدى للبناتجٌهان جواد كاظم عبٌد1205241112070012

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة573العلمًثانوٌة الهدى للبناتحنان حمزه اوحٌد حرب1206241112070013ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن477ًالعلمًثانوٌة الهدى للبناتحنان مهدي أهوٌش مزهر1207241112070014

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة619العلمًثانوٌة الهدى للبناتحنٌن مهدي موسى طعٌمه1208241112070015

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة524العلمًثانوٌة الهدى للبناتدعاء جمال مهدي رحم1209241112070017

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة592العلمًثانوٌة الهدى للبناترسل احمد جلٌل حمٌدي1210241112070019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة518العلمًثانوٌة الهدى للبناترسل حسن زباله حمادي1211241112070020

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن425ًالعلمًثانوٌة الهدى للبناتزهراء محمد هادي كاظم1212241112070022

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى482العلمًثانوٌة الهدى للبناتزٌنب حسن عبد محمد1213241112070024

الطبً القادسٌة/المعهد التقن661ًالعلمًثانوٌة الهدى للبناتزٌنب ناجً شنبوج ادهام1214241112070025

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة583العلمًثانوٌة الهدى للبناتساره شبٌب داخل عبد الرزاق1215241112070026

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن445ًالعلمًثانوٌة الهدى للبناتسراب صالح حسن عبد هللا1216241112070027

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة603العلمًثانوٌة الهدى للبناتشهد كرٌم حران برٌج1217241112070028

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة674العلمًثانوٌة الهدى للبناتصبا كامل غالً نشعان1218241112070029

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة575العلمًثانوٌة الهدى للبناتضحى مهدي معبد عطٌب1219241112070030

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة595العلمًثانوٌة الهدى للبناتطٌبه مٌثم فاضل عباس1220241112070031

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة655العلمًثانوٌة الهدى للبناتعبٌر عٌال عاٌد كاظم1221241112070032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة551العلمًثانوٌة الهدى للبناتعفاف كامل عبد النبً محمد1222241112070034

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة602العلمًثانوٌة الهدى للبناتعلٌاء ارحٌم عبد الزهرة كاظم1223241112070035

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة625العلمًثانوٌة الهدى للبناتغدٌر صالح هادي رشٌد1224241112070036
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة570العلمًثانوٌة الهدى للبناتغفران علً علٌوي سلمان1225241112070037

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة537العلمًثانوٌة الهدى للبناتمروه سالم فضٌل غضبان1226241112070038

االداري القادسٌة/المعهد التقن485ًالعلمًثانوٌة الهدى للبناتنادٌه ناصر حسٌن ٌاسر1227241112070040

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة582العلمًثانوٌة الهدى للبناتنور كرٌم عبد محمد1228241112070041

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة667العلمًثانوٌة الهدى للبناتهدى كرٌم جابر رضا1229241112070043

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة478العلمًثانوٌة الهدى للبناتهدٌل جاسم بالسم عباس1230241112070044

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة489العلمًثانوٌة خولة للبناتبان كرٌم شاكر جاسم1231241112071008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487العلمًثانوٌة خولة للبناتزهراء رزاق عودة خضٌر1232241112071016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538العلمًثانوٌة خولة للبناتزٌنب سعد لفتة حسون1233241112071021

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة544العلمًثانوٌة خولة للبناتزٌنب عباس مظفر حسٌن1234241112071023

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة624العلمًثانوٌة خولة للبناتسارة فإاد جودة عبٌد1235241112071026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة460العلمًثانوٌة خولة للبناتطٌبة فاضل عباس فلٌفل1236241112071032

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة685العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتابتسام اٌاد شهٌد حسٌن1237241112072001

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن426ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتاسراء باسم محمد زغٌر1238241112072003

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة473العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتاسراء خٌر هللا ثامر موسى1239241112072005

التكنلوجً النجف/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتاسراء عتٌوي جلو حمود1240241112072006

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة427العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتاسٌل هاتف عطٌه زٌاد1241241112072008

الطبً القادسٌة/المعهد التقن457ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتاالء خضٌر جابر عبادي1242241112072010

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن420ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتامانً جمٌل مرزة حمزة1243241112072011

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة542العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتامنه سلمان زرٌر سلٌمان1244241112072012

الطبً الكوفة/المعهد التقن517ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتانوار عادل جاسم عٌدان1245241112072014

هندسة الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات/الجامعة التكنلوجٌة643العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتجوهر شبر منذور عطٌوي1246241112072017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتحنٌن ناجح كاظم عباس1247241112072018

االداري الكوفة/المعهد التقن434ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتحوراء ابراهٌم نعمه كاظم1248241112072019

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة442العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتخدٌجه هاشم حسٌن ٌحٌى1249241112072022

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة450العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتدعاء مالك كرٌم محمد1250241112072024

الزراعً الكوفة/المعهد التقن397ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناترسل سعد محمد شعالن1251241112072026

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة518العلمًاعدادٌة ٌافا للبناترقٌة صادق جعفر مهدي1252241112072028

الطبً الكوفة/المعهد التقن482ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناترنا فاضل سرحان جعٌول1253241112072029

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة644العلمًاعدادٌة ٌافا للبناترهام ناظم عبادة باص1254241112072030ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة421العلمًاعدادٌة ٌافا للبناترٌام علً سودي حسن1255241112072031

الطبً القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتزٌنب خٌري وادي عودة1256241112072034

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن408ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتزٌنب غانم محمد عبد1257241112072036

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة553العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتسحر حسن حمزه عبد1258241112072039
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التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن439ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتسعاد شناوة جاسم حمود1259241112072040

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة525العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتصفاء كناوي نجم سعد1260241112072045

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة510العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتعبٌر علً حسٌن عطٌه1261241112072047

التكنلوجً النجف/المعهد التقن401ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتعلٌاء عادل جاسم عٌدان1262241112072048

الطبً القادسٌة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتعهد رزاق عبٌس عل1263241112072049ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة497العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتغفران حسٌن زغٌر جبار1264241112072050

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة494العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتفاطمة حاكم مهول ابراهٌم1265241112072051

الطبً القادسٌة/المعهد التقن492ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتفاطمة نعٌم عبد الحسٌن محمد1266241112072053

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتفرح محمد عبٌس عل1267241112072054ً

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة466العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتمرٌم دراغ زغٌر زوٌر1268241112072057

االداري النجف/المعهد التقن399ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتمرٌم سالم محمد شٌاع1269241112072058

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة591العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتمها عباس حسٌن حاوي1270241112072059

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة610العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتنورة مجٌد فارس عبد موسى1271241112072064

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى456العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتنوره كاظم عبد هللا علوان1272241112072065

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى483العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتهاجر رسول حسٌن دموع1273241112072066

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة516العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتهاجر شاكر كرٌم جبار1274241112072067

التكنلوجً كربالء/المعهد التقن439ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتهبه حسٌن حمزة روٌض1275241112072068ً

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة587العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتهدى عبد الهادي حبٌب حسٌن1276241112072071

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة523العلمًاعدادٌة ٌافا للبناتهند عبد الواحد غالب حمزة1277241112072072

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة ٌافا للبناتوالء ماجد فلٌح حسن1278241112072074

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة619العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاساور محسن حمزه عوده1279241112073001

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة538العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاسراء عادل عبد االمٌر جنٌح1280241112073002

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة626العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتانمار كاظم كامل سلمان1281241112073003

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتبسمه سالم زواد مشري1282241112073004

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتبنٌن حبٌب نور حاجم1283241112073005

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة488العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتجولٌت قحطان تومان حمزه1284241112073007

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحنٌن جاسم حسٌن كاظم1285241112073008

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة682العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحوراء قاسم رحٌم عبد1286241112073009

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحوراء مجٌد مخٌف ٌونس1287241112073010

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء حٌدر جبار زاٌر1288241112073013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة576العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء علً كاظم عبعوب1289241112073014

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة601العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناترجوان جواد حسن كشوات1290241112073015

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة444العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناترٌام محمد كاظم شمران1291241112073017

الطبً القادسٌة/المعهد التقن624ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء احمد عبد مزعل1292241112073019
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء حسٌن مطر عرب1293241112073020

النجف/الكلٌة التقنٌة601العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء فاضل مجٌد راض1294241112073024ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب احمد خضٌر خٌر هللا1295241112073025

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة686العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب كرٌم محمد جودة1296241112073028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة458العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنة سعٌد موسى حسن1297241112073029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتساره ٌوسف راشد حسون1298241112073031ً

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة672العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسجى ماهر كامل جسام1299241112073034

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة594العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسرى ضٌاء عبد الزهراء محمد حسٌن1300241112073035

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة481العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسما حسٌن ابراهٌم فاضل1301241112073036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة484العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسماره عباس جبار حمادي1302241112073037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة467العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسهاد حسن صالح مهدي1303241112073038

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتضحى غرٌب عٌسى جاسم1304241112073040

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة590العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتضحى كرٌم عبد حلواص1305241112073041

الطبً القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتطٌبه مإٌد كرٌم بدٌوي1306241112073042

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة662العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتغفران طالب عبد الرضا كٌطان1307241112073044

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتفرح طالب عبد الرضا كٌطان1308241112073045

هندسة اللٌزر والبصرٌات/الجامعة التكنلوجٌة635العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمروه حسٌن عبد حسٌن1309241112073048

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة488العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمروه نزار محً كاظم1310241112073049

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمرٌم عماد عبٌس عبود1311241112073050

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمٌس علً طالب حسون1312241112073051

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة473العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنبض رٌاض عبد الرزاق حسٌن1313241112073052

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل506العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنغم عبد هللا جبار عوٌد1314241112073055

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة634العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنور فاضل خرباط جٌجان1315241112073057

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنور محمد حسن ناجً حسن1316241112073058

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة624العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنوره سالم اسماعٌل جواد1317241112073059

الطبً القادسٌة/المعهد التقن546ًالعلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهبه رحٌم عناد عبد الحسٌن1318241112073061

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة597العلمًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهدى سلوم سلطان حاجم1319241112073063

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة520العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتابتسام راضً محسن كناوي1320241112074002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة460العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتابتهال علً كاظم هٌلس1321241112074004

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة472العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاسراء خلٌل جبار عبٌد1322241112074008

الطبً القادسٌة/المعهد التقن613ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاسراء رحٌم حسٌن سلمان1323241112074009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاقبال صحٌن لفته خشان1324241112074013

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة628العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاالء علً حسٌن خشان1325241112074014

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاالء قاسم ٌاسٌن خضٌر1326241112074015
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة466العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتامانً هاشم عبد غافل1327241112074016

بغداد/معهد التكنلوجٌا482العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتبنٌن محمد شاكر نعمه1328241112074024

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة426العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتتٌجان هادي مرزوك ابٌع1329241112074026

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة603العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحنان سعد نعمه جواد1330241112074028

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة593العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحنٌن صوٌلح سرحان فنجان1331241112074029

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة538العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحنٌن مدلول امانه عبد هللا1332241112074030

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة484العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحوراء جاسم عوٌد كاظم1333241112074031

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة627العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحوراء حمٌد عبد الحسٌن جبار1334241112074032

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة651العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحوراء عبد الباري شانً تال1335241112074033ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة544العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتختام كاظم زٌاد عٌدان1336241112074036

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل506العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتخدٌجه جابر راهً سدخان1337241112074037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة487العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتدنٌا صاحب عبد زٌد مشٌف1338241112074040ً

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة491العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترشا حازم محمد كاظم1339241112074041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة512العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترغد نعٌم امانه جاسم1340241112074042

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترنا عباس كاظم حسون1341241112074044

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترإى حسن جبار جٌاد1342241112074046

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة649العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترإى رزاق ناجً عبٌس1343241112074047

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة484العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترٌام صاحب جابر حداوي1344241112074049

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى595العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترٌام علً حسٌن رشٌد1345241112074050

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة546العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترٌمان راسم كاظم مطر1346241112074051

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزمن سوادي حنون عباس1347241112074052

كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة/جامعة كربالء610العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزمن عبد الباري شانً تال1348241112074053ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة572العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء حمزه عبد الحسٌن كناوي1349241112074055

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة532العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء عزٌز عباس محمد1350241112074056

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة581العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء غانم عبٌد سلمان1351241112074057

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن409ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء كرٌم عبد الحسٌن خشان1352241112074058

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة476العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء هادي دٌلً راه1353241112074059ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة532العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنب قائد حسونً راض1354241112074062ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة570العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنب ماٌح اسماعٌل حسن1355241112074063

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتساره قاسم حسٌن كرٌم1356241112074067

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة562العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتساره مجٌد عبد الحسٌن هاتف1357241112074069

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة569العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسجود حاكم عبد مانع1358241112074070

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة521العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسحر صبار جاون عل1359241112074072ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة514العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسحر كاظم عبد ضامن1360241112074073
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسلوى كلف كاظم بشاره1361241112074075

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسماح عادل جعفر مراد1362241112074076

الطبً الكوفة/المعهد التقن522ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتشفاء عوده طاهر احمد1363241112074077

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة497العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتشٌماء حسن علٌوي شاط1364241112074082ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتشٌماء خضٌر جاسم ساجت1365241112074083

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة557العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتضحى حران ٌاسر عبد هللا1366241112074084

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة562العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتعذراء نجم عبد مرزه1367241112074085

الطبً القادسٌة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتغفران علً نعمه خلف1368241112074086

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة586العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتفاطمه بشٌر عبد الزهره كاظم1369241112074089

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة524العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتفاطمه مدٌر حسونً بشاره1370241112074092

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة519العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتفرح حمٌد لكلوك رهٌنه1371241112074093

االداري القادسٌة/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتفٌحاء ابراهٌم حمزه عطٌه1372241112074095

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروج ناجح حسن عنجور1373241112074097

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة470العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروه اٌاد نهاد عبد الحسن1374241112074098

االقسام الهندسٌة المسٌب/الكلٌة التقنٌة578العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروه رائد محمد حسٌن1375241112074099

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى633العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروه عباس هادي ناج1376241112074101ً

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة566العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروه عبد علً بنٌان هاشم1377241112074102

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة544العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمنى عبد علً بنٌان هاشم1378241112074107

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمنى عبٌد محمد حسن1379241112074108

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة557العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمها كرٌم هادي بعٌوي1380241112074109

التكنلوجً النجف/المعهد التقن425ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتموج ناجً محسن جمعه1381241112074111

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة649العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمٌاده غالب جفات نحٌر1382241112074112

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة434العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمٌامً جبار عبد كرٌم1383241112074113

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة555العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنرٌمان فالح فضاله عبود1384241112074115

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة538العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنور احمد جاسم محمود1385241112074117

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة522العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنور حسٌن ناصر جالب1386241112074119

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنورس ابراهٌم جساب حمزه1387241112074121

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة519العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنورس كرٌم حسٌن فرحان1388241112074122

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنوره عاجل هادي وثٌج1389241112074124

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهبه محمد عبد الزهره خلخال1390241112074127

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة506العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدى عبد الكرٌم عبد الجبار مرٌوش1391241112074129

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة ذي قار526العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدٌر حسٌن حبٌب محٌسن1392241112074130

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة563العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدٌر عبد الكرٌم مهدي عطٌه1393241112074131

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة512العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدٌر هاتف درنً حسٌن1394241112074132
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتوالء حاكم كرٌم حتات1395241112074136

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة539العلمًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتوالء هادي عبٌد عبد الرضا1396241112074137

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة608العلمًاعدادٌة العروبة للبناتاستبرق محمد سالم حسون1397241112075002

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة509العلمًاعدادٌة العروبة للبناتاسراء جمٌل طالب عبد1398241112075003

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة612العلمًاعدادٌة العروبة للبناتاصالة فاضل عباس عبد1399241112075007

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة670العلمًاعدادٌة العروبة للبناتامانً عبد الهادي كاظم عمران1400241112075009

الطبً القادسٌة/المعهد التقن573ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتاٌالف احسان عباس عبود1401241112075012

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة453العلمًاعدادٌة العروبة للبناتاٌالف كرٌم تومان مرهون1402241112075013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة473العلمًاعدادٌة العروبة للبناتاٌالف موجد عزٌز عسل1403241112075014

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة555العلمًاعدادٌة العروبة للبناتاٌناس حبٌب ظاهر محٌسن1404241112075016

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة558العلمًاعدادٌة العروبة للبناتبان عماد جاسم جواد1405241112075018

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة505العلمًاعدادٌة العروبة للبناتبٌداء شاكر اكٌرد عبود1406241112075020

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتحنٌن جمهور عزٌز عل1407241112075022ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة542العلمًاعدادٌة العروبة للبناتحنٌن ساجد محمود سلطان1408241112075025

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة558العلمًاعدادٌة العروبة للبناتحنٌن كاظم جواد كاظم1409241112075026

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة566العلمًاعدادٌة العروبة للبناتحوراء جمٌل طالب عبد1410241112075027

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة667العلمًاعدادٌة العروبة للبناتدعاء ستار كاظم صالح1411241112075030

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة667العلمًاعدادٌة العروبة للبناتدعاء عبد االمٌر جواد كاظم1412241112075031

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة ذي قار530العلمًاعدادٌة العروبة للبناتدعاء عبد الحسٌن مطلب عوده1413241112075032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493العلمًاعدادٌة العروبة للبناتدعاء عبد الواحد جاسم عل1414241112075033ً

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة565العلمًاعدادٌة العروبة للبناتدٌنا حسنٌن رٌاض حمٌد1415241112075035

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة442العلمًاعدادٌة العروبة للبناترإى حسن راضً الم1416241112075036ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة657العلمًاعدادٌة العروبة للبناترإى خضٌر عباس نجٌب1417241112075037

بغداد باب المعظم/المعهد الطب604ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناترانٌا عباس جواد حمزه1418241112075038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة573العلمًاعدادٌة العروبة للبناترسل اعالن خنطٌل خضر1419241112075039

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة630العلمًاعدادٌة العروبة للبناترسل حسٌن علً محمد1420241112075040

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة622العلمًاعدادٌة العروبة للبناترسل صالح صاٌل عبد1421241112075041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة502العلمًاعدادٌة العروبة للبناترسل صالح عكار حسٌن1422241112075042

الطبً القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناترسل عباس عطٌة شعالن1423241112075043

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة512العلمًاعدادٌة العروبة للبناترسل محمد عبد المهدي محمود1424241112075044

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة608العلمًاعدادٌة العروبة للبناترغد مٌثم ناجً ٌاسٌن1425241112075045

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة596العلمًاعدادٌة العروبة للبناترقٌة مإٌد جاسم ظاهر1426241112075047

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناترنا طالب حاكم كاظم1427241112075048

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة428العلمًاعدادٌة العروبة للبناترواسً عادل كامل ثامر1428241112075049
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الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن556ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناترٌام عامر حبٌب ظاهر1429241112075052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزهراء عبد االمٌر كافً ضاح1430241112075053ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة578العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزهراء كاظم عباس احمد1431241112075054

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة652العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزهراء موجد راجً عبد1432241112075055

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد571العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب احمد ناصر عبود1433241112075056

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة550العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب جواد مجٌد عبد العزٌز1434241112075057

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب رحمان شاكر جاسم1435241112075058

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة672العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب علً جوٌح كاظم1436241112075061

كلٌة الهندسة/جامعة واسط628العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب واثق حمٌد سلمان1437241112075062

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة516العلمًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب والً غالً دلٌم1438241112075063ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة504العلمًاعدادٌة العروبة للبناتسارة طارق عبد الهادي جاسور1439241112075064

الطبً القادسٌة/المعهد التقن495ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتسهاد خضٌر جبر خٌون1440241112075070

كلٌة الهندسة/جامعة بابل644العلمًاعدادٌة العروبة للبناتسهٌر ابراهٌم ٌوسف محمود1441241112075072

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة629العلمًاعدادٌة العروبة للبناتشدن حسن دوش عبٌد1442241112075073

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة464العلمًاعدادٌة العروبة للبناتشهد حسٌن محمد علً حمٌد1443241112075074

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة565العلمًاعدادٌة العروبة للبناتشهد علً حسٌن عباس1444241112075075

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة602العلمًاعدادٌة العروبة للبناتصفا فالح كرٌم شمخ1445241112075078ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن420ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتصفا كاظم موسى اسماعٌل1446241112075079

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة642العلمًاعدادٌة العروبة للبناتضحى خالد جمٌل عل1447241112075080ً

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل506العلمًاعدادٌة العروبة للبناتضحى طالب زحوار محمد1448241112075081

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة585العلمًاعدادٌة العروبة للبناتضً راضً عبد االمٌر امٌن1449241112075083

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة586العلمًاعدادٌة العروبة للبناتطٌبة عامر ٌحٌى حمٌد1450241112075085

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة680العلمًاعدادٌة العروبة للبناتطٌف مهند كرٌم حمزه1451241112075087

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة507العلمًاعدادٌة العروبة للبناتعال حسٌن علً عبود1452241112075088

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة431العلمًاعدادٌة العروبة للبناتغدٌر امٌر سالم عٌسى1453241112075092

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة628العلمًاعدادٌة العروبة للبناتفرح فائز عبد االمٌر عبد الحسٌن1454241112075095

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة651العلمًاعدادٌة العروبة للبناتفرح قٌس حامد هادي1455241112075096

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة697العلمًاعدادٌة العروبة للبناتقمر حٌدر كاظم عل1456241112075098ً

الطبً الكوفة/المعهد التقن494ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتمروه احمد كامل حبٌب1457241112075101

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة524العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمروه عبد الحلٌم حاشوش سفاح1458241112075102

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمرٌم جبار ناصر حسٌن1459241112075105

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة655العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمالك حسن محٌبس فضل1460241112075107

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الكوفة585العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمنار صباح عبد الحسٌن سلمان1461241112075108

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة633العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمنار عبد االمٌر كامل عبد هللا1462241112075109
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كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة654العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمنار محمد عبد الجبار كاطع1463241112075110

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة674العلمًاعدادٌة العروبة للبناتمنار موفق شكر عل1464241112075111ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن482ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتمٌالد خضٌر جبر خٌون1465241112075112

بغداد باب المعظم/المعهد الطب633ًالعلمًاعدادٌة العروبة للبناتمٌنا مإٌد عبد هللا عل1466241112075113ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة562العلمًاعدادٌة العروبة للبناتندى كرٌم صاحب محلول1467241112075114

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة624العلمًاعدادٌة العروبة للبناتنرجس خضر هادي عطش1468241112075115

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة669العلمًاعدادٌة العروبة للبناتنهال مرسول حسون خلف1469241112075116

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة489العلمًاعدادٌة العروبة للبناتنور ثابت جبار هاتف1470241112075119

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة678العلمًاعدادٌة العروبة للبناتنور فٌضً حمٌد علوان1471241112075123

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة548العلمًاعدادٌة العروبة للبناتنور مكلف خضر شاهر1472241112075124

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة العروبة للبناتهاجر علً جواد كاظم1473241112075125

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة561العلمًاعدادٌة العروبة للبناتهبة ماجد عبد االمٌر محسن1474241112075127

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة675العلمًاعدادٌة العروبة للبناتهدى هادي حسن محمد1475241112075130

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة635العلمًاعدادٌة العروبة للبناتٌسر احسان جبار غزوان1476241112075132

بغداد باب المعظم/المعهد الطب631ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتاسراء جاسم محمد عبد الحمزه1477241112076002

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة523العلمًاعدادٌة دمشق للبناتامال شٌود موسى عبطان1478241112076003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة510العلمًاعدادٌة دمشق للبناتبان حمٌد ورش عل1479241112076006ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة542العلمًاعدادٌة دمشق للبناتبنٌن محمد وناس عبد1480241112076007

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة650العلمًاعدادٌة دمشق للبناتتماره صفاء عطٌه علوان1481241112076008

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى632العلمًاعدادٌة دمشق للبناتحنٌن حاكم رهٌف جالب1482241112076010

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة دمشق للبناتحوراء جبار فضل مطر1483241112076012

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة دمشق للبناتحوراء جواد كاظم عناد1484241112076013

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل528العلمًاعدادٌة دمشق للبناتحوراء كفاح عبد زٌد كرٌم1485241112076014

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة637العلمًاعدادٌة دمشق للبناتخلود سرحان لفته ظاهر1486241112076015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة475العلمًاعدادٌة دمشق للبناتدٌباج عباس حسٌن راه1487241112076017ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة567العلمًاعدادٌة دمشق للبناترإى حسٌن علً حسٌن1488241112076018

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة631العلمًاعدادٌة دمشق للبناترإى ٌحٌى جابر كنداوي1489241112076019

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة620العلمًاعدادٌة دمشق للبناترسل رحٌم حمزه حسٌن1490241112076020

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة443العلمًاعدادٌة دمشق للبناترسل رضا فرحان سلمان1491241112076021

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة606العلمًاعدادٌة دمشق للبناترسل غالب ابراهٌم حسون1492241112076022

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة617العلمًاعدادٌة دمشق للبناترونق خالد محمود سلطان1493241112076024

االداري القادسٌة/المعهد التقن418ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتروٌده رضا فرحان سلمان1494241112076026

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة631العلمًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء باسم كرٌم راه1495241112076027ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536العلمًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء حسٌن ابراهٌم عٌسى1496241112076028
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة588العلمًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء عبد االمٌر حاتم ٌاسر1497241112076029

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة585العلمًاعدادٌة دمشق للبناتزٌنب عدنان عمران مك1498241112076030ً

الطبً الكوفة/المعهد التقن511ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتزٌنه عدنان عمران مك1499241112076032ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة587العلمًاعدادٌة دمشق للبناتساره عامر اسماعٌل حسون1500241112076034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة570العلمًاعدادٌة دمشق للبناتساره قاسم داٌخ مطلك1501241112076035

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة دمشق للبناتساره محمد موجر رسن1502241112076036

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة600العلمًاعدادٌة دمشق للبناتسجى جابر محمد زغٌر1503241112076037

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة582العلمًاعدادٌة دمشق للبناتسجى عبد الكاظم مالك نعٌمه1504241112076039

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة676العلمًاعدادٌة دمشق للبناتسجى مجٌد حمٌد فضل1505241112076040

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة549العلمًاعدادٌة دمشق للبناتسرى فإاد هاشم قنبر1506241112076041

كلٌة الهندسة/جامعة المثنى630العلمًاعدادٌة دمشق للبناتشمس عاصم مهدي جابر1507241112076044

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة525العلمًاعدادٌة دمشق للبناتشهد علً جاسم بدن1508241112076046

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة578العلمًاعدادٌة دمشق للبناتصبا حسٌن علً كطش1509241112076047

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة650العلمًاعدادٌة دمشق للبناتصفا حسٌن مهدي جابر1510241112076048

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة دمشق للبناتصفا راسم عبد هادي1511241112076049

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة658العلمًاعدادٌة دمشق للبناتصفا راضً وحٌد محمد1512241112076050

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة551العلمًاعدادٌة دمشق للبناتصفا ٌاس لهمود شندل1513241112076052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492العلمًاعدادٌة دمشق للبناتضحى جابر محمد زغٌر1514241112076053

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة667العلمًاعدادٌة دمشق للبناتعال حسٌن حران ٌاسٌن1515241112076056

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة دمشق للبناتغاده محمود داود لفته1516241112076057

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة507العلمًاعدادٌة دمشق للبناتفاطمه جٌاد كرٌم محٌبس1517241112076059

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة628العلمًاعدادٌة دمشق للبناتفاطمه رعد صالح فلٌح1518241112076061

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة608العلمًاعدادٌة دمشق للبناتفنن تقً مهدي غال1519241112076063ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة614العلمًاعدادٌة دمشق للبناتقباء قٌس ظاهر محٌسن1520241112076064

كلٌة العلوم/جامعة كربالء554العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمروه قاسم محمد احمد1521241112076066

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة613العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمروه مكً محسن داود1522241112076067

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة442العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمرٌم حاتم خمٌس عاجل1523241112076068

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة655العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمرٌم عبد محمد جبر1524241112076069

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة516العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمرٌم محمد جوده جاسم1525241112076070

بغداد باب المعظم/المعهد الطب593ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتمنى مسلم شاكر جبر1526241112076071

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل509العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمها عدنان تكلٌف سرحان1527241112076072

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة544العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمٌاده محمد ثجٌل فدع1528241112076073

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة582العلمًاعدادٌة دمشق للبناتمٌس ناجً خشان روضان1529241112076074

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة489العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنبراس عدنان قطان ملتات1530241112076076
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كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة591العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنبض سعٌد جبر عطا هللا1531241112076077

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة668العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنبوغ عبد الكرٌم نعمه عبد هللا1532241112076078

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور الهدى حسن كاظم عبود1533241112076080

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة519العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور الهدى كرٌم كاظم عٌدان1534241112076081

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت612العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور الهدى محمد صالح بعٌوي1535241112076082

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور شاكر مهر شرٌده1536241112076084

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور غسان حاكم كرٌم1537241112076087

كلٌة العلوم/جامعة المثنى513العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور غسان محمد حسان1538241112076088

الطبً الكوفة/المعهد التقن588ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور كرٌم مالك كاظم1539241112076089

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة تكرٌت585العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنور ناصر حسٌن جبر1540241112076091

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة602العلمًاعدادٌة دمشق للبناتنوران عٌسى حسن عوف1541241112076092ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة639العلمًاعدادٌة دمشق للبناتهبه حمٌد حمزه سلٌمان1542241112076094

الطبً القادسٌة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتهبه عالء شاكر لعٌب1543241112076095ً

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة655العلمًاعدادٌة دمشق للبناتهدى فاٌز كاظم خضر1544241112076096

الطبً كركوك/المعهد التقن555ًالعلمًاعدادٌة دمشق للبناتهدٌل هانً عبد هللا ناج1545241112076098ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة554العلمًاعدادٌة دمشق للبناتوسن جاسم محمد كاظم1546241112076101

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة667العلمًاعدادٌة دمشق للبناتوالء عبد الرحٌم خلف عبٌس1547241112076103

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة542العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاالء حسٌن نعمه علٌوي1548241112077003

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة599العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتأنغام غافل عبد المحسن هندي1549241112077004

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة664العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاٌمان هاتف جبر مرزة1550241112077006

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة671العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتتقى ضٌاء كاظم محمد1551241112077008

الطبً القادسٌة/المعهد التقن469ًالعلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتدعاء خالد طاهر خضٌر1552241112077009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتدعاء علً حسٌن شالكة1553241112077010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة490العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء جمعه حسن شمخ1554241112077017ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة455العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء جواد كاظم جاسم1555241112077018

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة631العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء نزال حسٌن عباس1556241112077020

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة563العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزٌنب غفار جبار حمزة1557241112077021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة478العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزٌنب محمد هلٌل صكر1558241112077022

االداري القادسٌة/المعهد التقن380ًالعلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتسالً حلٌم حمدان عدل1559241112077024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة484العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتسرى محمد عبٌد فزاع1560241112077025

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة560العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتشهد عباس ناهً عاشور1561241112077026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة515العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتصفا عزٌز نعمه هاشم1562241112077027

الطبً القادسٌة/المعهد التقن474ًالعلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتعذراء ماجد كامل جسام1563241112077028

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتفرح مطر جبر حمزة1564241112077030
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمروة عزٌز نعمه هاشم1565241112077032

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة559العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمروه ماجد عبد هان1566241112077034ً

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة618العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمنار قصً كاظم فرحان1567241112077035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمها احمد حسٌن علٌوي1568241112077036

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة625العلمًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتنغم حمزه صاحب حسٌن1569241112077038

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة497العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتاسراء جمٌل عبد الحسٌن ابو حسنة1570241112078001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتاسراء كرٌم عبٌد حمزة1571241112078003

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة554العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتاٌة حسن علً عبود1572241112078005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتجٌهان عدنان عبد هندي1573241112078006

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة574العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتحنٌن كاظم عبد الحمزة عل1574241112078008ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتحوراء كرٌم حسان فرحان1575241112078009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة544العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتدالٌا عالء حواس مشعب1576241112078010

الطبً القادسٌة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة الحوراء للبناتدعاء مهدي صالح منشد1577241112078012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة الحوراء للبناترنا تكلٌف كاظم وناس1578241112078014

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة679العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتزهراء جعفر سلطان شرماه1579241112078016ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتزٌنب مجٌد شاكر مجٌد1580241112078018

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة الحوراء للبناتسارة باسم عبد االمٌر امٌن1581241112078019

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة478العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتسارة قاسم غالً ضرٌس1582241112078021

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة602العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتسجى صادق سعدون ناج1583241112078022ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة514العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتسرى حمٌد علٌوي منون1584241112078023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتشٌماء حسن هادي كرٌم1585241112078028

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة552العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتفاتن كرٌم مهاوش كاظم1586241112078032

الطبً القادسٌة/المعهد التقن483ًالعلمًاعدادٌة الحوراء للبناتفاطمة عبد شنٌن عبد عل1587241112078033ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة599العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتمرٌم ناجح خلٌل وحٌد1588241112078034

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة الحوراء للبناتنداء عبد الحمزه سلمان حسن1589241112078036

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة434العلمًاعدادٌة الحوراء للبناتنور عبد االمٌر موسى عباس1590241112078037

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة519العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتانعام محمد هادي ظاهر1591241112079006

الطبً القادسٌة/المعهد التقن660ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبناتتاره خالد عبد محمد1592241112079008

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات634العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتتهانً جلٌل حمادة برٌه1593241112079009ً

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل502العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتجنان ستار غافل مكلد1594241112079010

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة552العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتحما محمد مشٌر عباس1595241112079011

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى465العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتحنان هادي دٌوان هادي1596241112079012

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتحوراء ثائر كاظم عل1597241112079014ً

الطبً القادسٌة/المعهد التقن534ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبناتدعاء حٌدر جاسم كاظم1598241112079015
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كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل502العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتدعاء عودة حمزة راض1599241112079016ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة596العلمًاعدادٌة الدغارة للبناترانٌه احمد جوٌد كاظم1600241112079018

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة603العلمًاعدادٌة الدغارة للبناترسل حمزة كامل مبدر1601241112079020

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبناترسل محسن علً سلمان1602241112079022

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة590العلمًاعدادٌة الدغارة للبناترغد غانم كاظم حسن1603241112079023

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبناترندا عقٌل هاتف محمود1604241112079024

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة506العلمًاعدادٌة الدغارة للبناترواء كرٌم سلطان منصور1605241112079026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة509العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزمن لزام موسى ٌونس1606241112079029

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة621العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء حامد سعٌد حسٌن1607241112079031

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة566العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء حمٌد عبد حمزة1608241112079032

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل596العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء خالد كامل موجد1609241112079033

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة551العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء محمد عبد هللا نجم1610241112079036

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة571العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزٌنب داود سلمان صالل1611241112079038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة503العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتزٌنه سالم كاظم حسن1612241112079040

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة582العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتسجا خلٌل طالب طاهر1613241112079042

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة467العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتسراب جمال حسٌن عبد هللا1614241112079044

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة506العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتسفانه ولٌد جبر عبد الحمزه1615241112079045

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة576العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتعال هشام مال هللا عزٌز1616241112079049

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة584العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتعلٌاء سمٌر غانم شبٌب1617241112079051

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة501العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتفاتن لطٌف كعٌم مح1618241112079053ًٌ

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة570العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتمروه صباح جبر نعمه1619241112079055

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة513العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتمرٌم ثائر محمد رضا حسٌن1620241112079057

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة453العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتمعالً راهً عجمً حرمل1621241112079059

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة632العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتمنال رحمن عبد عفط1622241112079062ً

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت610العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتمنور ٌعقوب جواد محمد1623241112079063

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة609العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتمٌالد كرٌم موسى عبد هللا1624241112079064

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة656العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتنبؤ عدنان خضٌر مرهش1625241112079065

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة543العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتندى صكبان علً محسن1626241112079066

الطبً القادسٌة/المعهد التقن457ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبناتنغم سالم عبد الكاظم عبٌد1627241112079067

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة551العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتنهى حسٌن دٌوان هادي1628241112079068

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة583العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتنور محمد هادي سلمان1629241112079070

الطبً القادسٌة/المعهد التقن601ًالعلمًاعدادٌة الدغارة للبناتهدى جابر تاٌه كاظم1630241112079073

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة677العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتهدٌر ستار جبار عبد1631241112079075

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة502العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتهناء حاجم ناصر كنبر1632241112079076
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علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة ذي قار554العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتهنادي باسم كامل عبد الحمزه1633241112079077

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات650العلمًاعدادٌة الدغارة للبناتوسن قٌصر طوٌر كاظم1634241112079079

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة683العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتاسراء جواد تركً جواد1635241112080001

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن435ًالعلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتاسراء ٌونس كاظم شطب1636241112080002

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل503العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتاسماء كاظم رضا موات1637241112080003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة514العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتافراح عزٌز رحمن وداعه1638241112080004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة524العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتالزهراء حسٌن علً عطٌة1639241112080005

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة684العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتامل كرٌم مزهر غزاي1640241112080006

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة661العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتاٌالف حسٌن جهاد عبد هللا1641241112080007

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة660العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتبتول غانم جاسور حسون1642241112080008

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة553العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتبركات محسن فٌصل ابراهٌم1643241112080009

الطبً القادسٌة/المعهد التقن475ًالعلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتحوراء جواد كاظم مطر1644241112080010

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة684العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتدعاء عبد االمٌر رهٌف برٌس1645241112080012

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة425العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتدالل رحٌم كاظم شنون1646241112080013

هندسة اللٌزر والبصرٌات/الجامعة التكنلوجٌة623العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتذكرى حبٌب رسول حسٌن1647241112080014

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة632العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناترقٌة داخل غازي عرٌب1648241112080015ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة592العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناترند حٌدر كاطع جالب1649241112080016

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة654العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناترٌام سعٌد عبٌد منذور1650241112080017

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة668العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء عبد علً شاكر عل1651241112080020ً

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة596العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء علً مطشر جواد1652241112080021

كلٌة الهندسة/جامعة القادسٌة666العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء علً نعمة عبد الحسن1653241112080022

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة558العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء نعٌم فرحان عباس1654241112080023

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة452العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزٌنب جبر حسٌن ساكن1655241112080025

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة533العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزٌنب رحٌم سهٌل حمد1656241112080026

كلٌة الطب/جامعة القادسٌة680العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتزٌنب عاشور عبد داخل1657241112080027

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات651العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتسجى عبد العباس نجم عبد1658241112080028

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة450العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتسكٌنة كرٌم كاظم جبار1659241112080030

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة480العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتشٌماء حمد فرحان ونان1660241112080031

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة618العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتضحى كاظم حسٌن كاظم1661241112080034

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة595العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتطٌبة جبار عبد علً وادي1662241112080035

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة574العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتطٌبة لفتة حاكم برع1663241112080036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة575العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتعلٌاء حسٌن علً عطٌة1664241112080038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتفاطمة حبٌب جبري صالح1665241112080040

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة605العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتمٌس امٌن نفٌر فهد1666241112080042
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كلٌة الطب/جامعة القادسٌة680العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتندى شاكر كاظم كامل1667241112080043

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتنور الهدى خضٌر عوٌد شناوه1668241112080045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتنور كاظم جفات شناوه1669241112080048

كلٌة هندسة المواد/جامعة بابل610العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتهالة محسن عذاب جٌاد1670241112080049

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة521العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتهدى ابراهٌم محمد داود1671241112080050

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة582العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتهدى ضٌاء موسى جابر1672241112080051

كلٌة العلوم/جامعة القادسٌة541العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتهٌلٌن علً شنشول دكمان1673241112080052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة481العلمًاعدادٌة خدٌجة للبناتٌاسمٌن كاظم جالب راض1674241112080055ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتأسراء محسن عبد الخضر مهدي1675241112082001

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة ذي قار509العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتأمنٌه عباس عبد الزهره عبٌد1676241112082002

الطبً القادسٌة/المعهد التقن482ًالعلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتبتول حسٌن جاسم حمادي1677241112082003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة510العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتحنٌن حسٌن جابر عباس1678241112082005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة479العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتحنٌن علً عبٌد وحٌد1679241112082007

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتدعاء غسان كاظم عبد1680241112082008

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة553العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناترقٌه سالم قاسم حبٌب1681241112082011

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة605العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتطٌبه زٌاد مروح سرحان1682241112082015

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة494العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتغاده سالم عباس حمود1683241112082016

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة565العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتمروه عبد الهادي حسون هلٌل1684241112082018

الطبً القادسٌة/المعهد التقن485ًالعلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتنور احمد محسن محمد1685241112082021

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة425العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتهدى حسٌن جابر عباس1686241112082023

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة القادسٌة561العلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتهدى رحٌم محمد هاشم1687241112082024

التكنلوجً النجف/المعهد التقن400ًالعلمًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتهٌف فارس عبد الزهره عزٌز1688241112082025

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتاسراء جواد عبد الكاظم عباس1689241112125001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتامال عبد الزهره وناس حسٌن1690241112125010

الطبً القادسٌة/المعهد التقن490ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتاٌمان دوهان عسكر شالكه1691241112125011

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة452العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتاٌناس عبد الزهره وناس حسٌن1692241112125013

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة449العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتحنٌن نجم عبد جبر1693241112125015

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة425العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتحوراء رزاق عبد محمد1694241112125017

الطبً القادسٌة/المعهد التقن468ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتدٌالن ثامر جدوع مكطوف1695241112125027

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة442العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناترواء حمودي حاجم سلمان1696241112125031

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناترواء عٌدان وداعه جبار1697241112125032

الطبً القادسٌة/المعهد التقن477ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتزهراء قاسم هادي تومان1698241112125037

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتزٌنب شاكر مطشر وناس1699241112125038

الطبً القادسٌة/المعهد التقن486ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتفاطمه حسٌن عبد حسن1700241112125049
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كلٌة الطب البٌطري/جامعة القادسٌة515العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتفاطمه عباس ضاحً هادي1701241112125050

الطبً القادسٌة/المعهد التقن459ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتمنال سعد نعٌم عبد الرضا1702241112125058

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة423العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتمها عبد الحمزه جواد كاظم1703241112125061

الطبً القادسٌة/المعهد التقن470ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتمٌاده ابراهٌم سوادي هان1704241112125062ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة460العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتمٌس حبٌب كاظم موسى1705241112125063

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة518العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتنادٌه محمد جواد كاظم1706241112125064

كلٌة الهندسة/جامعة الكوفة630العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتنرجس فلٌح عبودي كاظم1707241112125066

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة509العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتنسرٌن هاشم محمد عوٌد1708241112125067

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة468العلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتنور سلٌم جبار نجم1709241112125069

الطبً القادسٌة/المعهد التقن494ًالعلمًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتهدٌل حمادي حاجم مزٌد1710241112125072

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة486العلمًالخارجٌاتافراح جخٌور بشاره علٌوي1711241112401002

االداري القادسٌة/المعهد التقن415ًالعلمًالخارجٌاتامل صالح حسٌن علوان1712241112401003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة458العلمًالخارجٌاتدعاء لٌث عبد محمد1713241112401006

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460العلمًالخارجٌاتهبه سمٌر جعفر حسن1714241112401015

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة449األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأحمد  عٌدان عبد حسٌن1715241121001001

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأحمد ذرب كامل خلٌوي1716241121001002

الرصافة/معهد االدارة439األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنأسعد كتاب كلماج سعٌد1717241121001004

كلٌة االثار/جامعة الموصل431األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد حسٌن جاسم حمادي1718241121001005

االداري القادسٌة/المعهد التقن429ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد ٌاسر هادي هجوج1719241121001007

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌناشرف كرٌم بادي مطوح1720241121001008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة532األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنامٌر علً هادي ابراهٌم1721241121001009

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنبراء علً حسٌن بزن1722241121001012

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسنٌن مجٌد حسن عباس1723241121001015

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة571األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن عبد االمٌر عٌدان مطر1724241121001016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن عالء حمزه عبد1725241121001017

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر شاكر احمد كاظم1726241121001018

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنذٌاب سرحان عبد علوان1727241121001019

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة505األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنراضً رٌاض شاكر راض1728241121001020ً

كلٌة السٌاحة الدٌنٌة وادارة المإسسات الفندقٌة/جامعة كربالء472األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسامر سعدون شنغاره ماش1729241121001021ً

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة464األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسجاد علً ظاهر وناس1730241121001022

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة546األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف بسام سعٌد محمود1731241121001023

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل503األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف مهدي حسٌن محمد1732241121001024

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد517األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنضٌاء حسن جفات طعان1733241121001025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعالء مكً حبٌب عبٌد1734241121001026
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً خضٌر كرٌم عبد الحسن1735241121001028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً ظافر رضا مهدي1736241121001029

االداري القادسٌة/المعهد التقن471ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً عماد عبد الكاظم محمد1737241121001031

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة513األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً كرٌم جابر خفٌف1738241121001034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً مهدي هادي عل1739241121001035ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً نعمه كرٌم محٌبس1740241121001036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر مردان عبد عاشور1741241121001037

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة476األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنغزوان سعد مكً حمزه1742241121001038

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة506األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنكرار جبار عبد حسٌن1743241121001042

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنكرار عماد شانً عبد الحمزه1744241121001043

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة489األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد رائد جاسم محمد1745241121001044

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل463األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد شالل محمد شمخ1746241121001045ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد طاهر كوشان عباس1747241121001046

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد عبد الرحٌم جبار عذٌب1748241121001047

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد عبد هللا عوده كطافه1749241121001048

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد علً عبد الحلٌم عباس1750241121001049

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد هوٌدي حلواص حبٌن1751241121001050ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمرتضى حسٌن طالب نور1752241121001051

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة501األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى حامد عبد المهدي عبد الرضا1753241121001052

االداري القادسٌة/المعهد التقن433ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى خضٌر شالل مهدي1754241121001054

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى شاكر صالح مهدي1755241121001055

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل468األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى نجاح نجم عبد الزهره1756241121001056

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنمناف هاشم جاسم محمد1757241121001057

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد516األدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌننشوان جبار كاظم جدوع1758241121001058

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاالعدادٌة المركزٌة للبنٌنوسام ابا ذر حمزه جاسم1759241121001059

كلٌة اللغات/جامعة بغداد554األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناثٌر تحسٌن عبد الرضا غازي1760241121002001

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناثٌر عباس جٌاد فرج1761241121002002

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد جاسم ٌاسر محمد1762241121002004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد عبد الجلٌل مهدي عباس1763241121002006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة555األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد كاظم محمد خوٌن1764241121002007

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت485األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد كامل جاسم محمد1765241121002008

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت469األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد مالك بعٌوي كلنك1766241121002010

كلٌة القانون/جامعة بابل544األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناحمد نجاح حسون عبد هللا1767241121002014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناركان طارق رٌكان لفته1768241121002015
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌناسعد نعٌم حسن جفٌل1769241121002016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنامجد ناصر نور عبد الرضا1770241121002018

كلٌة التربٌة/جامعة مٌسان499األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنامٌر اٌاد منصور مبارك1771241121002019

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنامٌر ماجد كاظم عكلو1772241121002021

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنامٌن عادل بدر كنوش1773241121002022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحبٌب حاتم ناجً كاظم1774241121002025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسن ربٌع ضمد جاسم1775241121002026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة520األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسن عبد علً حسٌن عبود1776241121002028

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسنٌن سمٌر موسى احمد1777241121002029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن جبر جالب ناصر1778241121002030

االداري القادسٌة/المعهد التقن473ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن جمٌل عباس نعمه1779241121002031

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن علً جبٌر لفته1780241121002033

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحسٌن ٌحٌى عٌدان ذنون1781241121002035

كلٌة القانون/جامعة البصرة516األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنحٌدر محمد حسن حسٌن1782241121002037

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل479األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنرسول جواد حسن عبد1783241121002040

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنزٌد حامد فٌصل هاشم1784241121002042

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل479األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنسجاد علً عباس ابراهٌم1785241121002043

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنشعٌب منصور عكموش محمد1786241121002045

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعادل خضٌر حمزه محٌسن1787241121002047

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة459األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعباس طالب جهٌد راض1788241121002048ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعباس عبد الحسٌن محمد علً قاسم1789241121002049

كلٌة االداب/جامعة الكوفة466األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعباس كرٌم عبد علً علوان1790241121002050

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعبد الزهره كرٌم عبد الزهره حسٌن1791241121002051

االداري القادسٌة/المعهد التقن464ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً كرٌم جاسم محمد1792241121002062

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً ماجد حسٌن خلخال1793241121002064

فنون النجف/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنعلً محسن عبد علً وذح1794241121002065

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنفائز فاضل مهدي محمد1795241121002068

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنكاظم جاسم مراد شرماه1796241121002071ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنكرار كرٌم كطفان شون1797241121002074

االداري النجف/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنكرار همام تبل هادي1798241121002075

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنالزم عبد الكرٌم شاكر عوٌز1799241121002076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة505األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمازن باسم عناد طارش1800241121002078

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمحمد اسماعٌل كانً هاشم1801241121002079

كلٌة التربٌة/جامعة واسط492األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمحمد حمزه ٌوسف ادرٌس1802241121002081
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمحمد نجم عبد علٌوي1803241121002088

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمحمد هادي خضٌر عباس1804241121002089

االداري القادسٌة/المعهد التقن433ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمرتضى خضٌر عباس متعب1805241121002091

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمسلم رزاق عبد االمٌر مخٌف1806241121002094

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمصطفى هاتف خضٌر عبٌس1807241121002096

اداري الموصل/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمهند عبد الكاظم محمد ناصر1808241121002100

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنمهند عبد هللا عبد ضاٌع1809241121002101

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة580األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنهشام شاكر وحٌد زامل1810241121002102

كلٌة القانون/جامعة البصرة519األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنولٌد سرحان هاشم عبد الحسٌن1811241121002104

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل490األدبًاعدادٌة ابن النفٌس للبنٌنٌوسف كناوي حنتوش جوده1812241121002106

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة502األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد جمٌل محمد عباس1813241121003002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد خالد ابراهٌم محمود1814241121003003

كلٌة القانون/جامعة البصرة519األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد خصاف حافظ كاظم1815241121003004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد ضٌاء محمد عبد1816241121003005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد عادل هادي عبد العال1817241121003006ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن477ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد عبد االمٌر حسٌن جخٌتر1818241121003007

كلٌة االداب/جامعة واسط473األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد كاظم صخً معٌدي1819241121003009

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد محمد نعمان شمخ1820241121003010ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى499األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناحمد هاشم عبد بدٌوي1821241121003011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة503األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنارسالن صدام تكلٌف تهلوك1822241121003013

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنارشد ظافر عبد الصاحب كاظم1823241121003014

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌناكرم محسن حتاته عوده1824241121003017

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى488األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر جاسم محمد عبد1825241121003018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنامٌر عدنان عبد االمٌر عبد الرضا1826241121003020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن عالء كرٌم عل1827241121003024ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحسٌن علً عبد الحسٌن الجابر1828241121003025

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة599األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنحمزه ناصر ٌاسٌن خضٌر1829241121003026

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنخٌري ابراهٌم خلٌل اسماعٌل1830241121003032

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنزٌاد رعد صاحب حمود1831241121003035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنسامر رحٌم ٌونس رحٌم1832241121003036

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنسجاد باسم جبر رباط1833241121003038

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة575األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنسٌف طلعت عبد عٌسى1834241121003041

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعباس كطران عجمً الف1835241121003045ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعبد الخضر حاتم عبد الواحد عبد الخضر1836241121003046
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعبد الغفار سمٌر عباس مراد1837241121003048

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً ستار علً مطر1838241121003053

كلٌة التربٌة/جامعة واسط500األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً سعٌد محمد عباس1839241121003054

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة507األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً صالح مخور فٌاض1840241121003055

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً عبد االمٌر عبٌد عبد هللا1841241121003056

قسم القانون/كلٌة القانون/جامعة تكرٌت505األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً عبد الستار جبار خشٌش1842241121003057

كلٌة القانون/جامعة بابل540األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً غضبان ثعبان جري1843241121003058

الرصافة/معهد االدارة439األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً فاٌق مجبل امٌن1844241121003059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنعلً محمود شاكر حسٌن1845241121003061

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنفاروق عصام ناصر حمد1846241121003062

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة546األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمرتضى رسول عبد حسٌن1847241121003069

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل482األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمروان بلبول هلٌل كاطع1848241121003070

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمروان فرحان جواد كاظم1849241121003072

فنون النجف/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنمصطفى عدنان عبد عمران1850241121003073

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنولٌد زهٌر جباره وطبان1851241121003079

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة قتٌبة للبنٌنٌوسف سبتً محمود كاظم1852241121003081

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌناحمد جبار عٌدان حسن1853241121004002

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌناحمد عباس جواد حسن1854241121004007

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت476األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌناحمد عباس محمد جبر1855241121004008

كلٌة القانون/جامعة البصرة511األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌناحمد عبد الواحد ابو الهٌل حسون1856241121004009

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنارشد عادل جاسم هامل1857241121004011

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنانمار خضٌر عباس عبد الرضا1858241121004016

الرصافة/معهد االدارة432األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنبكر محمد عبٌد ركن1859241121004018

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنحسن كرٌم محمد كرٌدي1860241121004022

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنحٌدر ضامد محمد هاشم1861241121004031

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل484األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنسٌف حازم محمد حسن1862241121004036

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعادل فهد خضٌر خٌر هللا1863241121004042

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعالء حسٌن غرب عذاب1864241121004048

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً تكلٌف شداد هاوي1865241121004051

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً حسٌن حربً شعالن1866241121004053

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً حمودي كاظم جاسم1867241121004054

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً رحمن جعفر ابراهٌم1868241121004055

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً رزاق كرٌم سلمان1869241121004056

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً صالح خلٌل وحٌد1870241121004058
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً عباس جواد حسن1871241121004060

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنعلً محمد حمزه كاطع1872241121004065

الرصافة/معهد االدارة440األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنغزوان فٌصل حاشوش فهد1873241121004066

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنغزوان مهدي لعٌبً سكر1874241121004067

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنكاظم مزهر صالح عوف1875241121004071ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنكاظم معتوق شناوه جابر1876241121004072

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنلٌث نعمه عبد الكاظم شعالن1877241121004076

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمإٌد عباس عطشان حثٌل1878241121004077

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة507األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمحمد حسٌن سعٌد حسٌن1879241121004079

الرصافة/معهد االدارة430األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمحمد لفته مظلوم شناوه1880241121004083

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمحمد ماجد عبد هللا حسٌن1881241121004084

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمرتضى عبد االمٌر رحٌم كرٌم1882241121004086

كلٌة القانون/جامعة البصرة510األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمروان حسٌن رحمن جاسم1883241121004087

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمصطفى عبد الرزاق عبد الكاظم عل1884241121004088ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنمصطفى علً شنان عبد حلو1885241121004089

كلٌة القانون/جامعة البصرة515األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنناطق اشغٌدل شنان علوان1886241121004091

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل481األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنهشام خلٌل ابراهٌم محٌسن1887241121004092

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل483األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنهشام سلٌم نغٌش حسن1888241121004093

كلٌة القانون/جامعة البصرة514األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنواثق هاشم سلطان جبار1889241121004094

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنٌاسٌن جمٌل ٌاسٌن عباس1890241121004096

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت467األدبًاعدادٌة الكرامة للبنٌنٌونس عبد العظٌم محمد ٌاسر1891241121004097

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناثٌر خلٌل ابراهٌم ثجٌل1892241121005001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناحمد حمزه عبد جبر1893241121005004

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة551األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناحمد صالح شبالوي سمٌع1894241121005005

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان478األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناحمد قاسم كاظم خشان1895241121005008

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناكرم صاحب موازي موجد1896241121005009

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌناكرم مهدي كاظم جوده1897241121005010

فنون النجف/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنامٌر امجد عادل عطٌه1898241121005012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنامٌر حمٌد شعالن عبد1899241121005013

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنامٌن راهً هادي لفته1900241121005016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنانور غالب مهدي محسن1901241121005017

كلٌة االداب/جامعة البصرة460األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنبهاء هاتف حسٌن علوان1902241121005019

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسام حاتم جاسم مرٌح1903241121005021

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسن علً حمزه عزال1904241121005022
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االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن حامد عباس خشان1905241121005023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن حمزه سالم حمود1906241121005024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن عبد  الكاظم جاسم حسٌن1907241121005025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة517األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن علً محمد حسون1908241121005026

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنحٌدر حمادي عاٌز وال1909241121005028ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن477ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنستار جبار جدعان مطر1910241121005034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة510األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنصالح صبح جاسم هبٌش1911241121005040

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة519األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنضرغام كاظم خضٌر رحٌم1912241121005041

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنظافر جبار مهدي سلمان1913241121005042

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعامر صالح هادي كاظم1914241121005043

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعباس فاضل عباس راض1915241121005044ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعقٌل سامً فاضل ٌاسر1916241121005048

كلٌة القانون/جامعة البصرة511األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعقٌل كرٌم نجم عبد1917241121005049

كلٌة القانون/جامعة كركوك496األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعالء منصور حمزه عبد الحسٌن1918241121005050

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة505األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً باسم خلٌل ابراهٌم1919241121005051

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً حمزه علوان راشد1920241121005055

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة616األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً شاكر مجالد كتٌبان1921241121005056

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنعلً محمد ناصر حسن1922241121005057

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنغسان حامد عٌدان عكرب1923241121005059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنكاظم شالكه حسونً لفته1924241121005062

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنكرار حٌدر حسٌن فدار1925241121005063

كلٌة التربٌة/جامعة واسط497األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنكرار عادل عطٌوي حسون1926241121005065

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنكرار فلٌح عبد الحسن عاشور1927241121005066

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة508األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنلٌث عبد االمٌر كاظم كسار1928241121005067

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمصطفى جفات عبد الرضا حسن1929241121005072

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنمصطفى عدنان حمد سرحان1930241121005073

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنهاشم صالح جدعان هلٌل1931241121005075

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة الصدرٌن للبنٌنوالء حسٌن عٌدان جراح1932241121005077

كلٌة القانون/جامعة البصرة507األدبًثانوٌة الحجة المنتظر للبنٌنامٌن صباح علً حسن1933241121007005

كلٌة القانون/جامعة البصرة512األدبًثانوٌة الحجة المنتظر للبنٌنحسام عباس عبد جبار1934241121007006

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة الحجة المنتظر للبنٌنحسن هادي كاظم حسٌن1935241121007007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًثانوٌة الحجة المنتظر للبنٌنعالء عبد هللا نعمه موسى1936241121007011

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌناحمد محمد ماجد حمود1937241121008005

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌناحمد هاشم ناصر حواس1938241121008007
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االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌناحمد ٌاسر هلوس جبر1939241121008008

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنامٌر حسٌن كاظم عبد النب1940241121008010ً

كلٌة التربٌة/جامعة واسط510األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنامٌر عبد الساده حسن حسٌن1941241121008011

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنامٌر عبد المحسن داٌخ رطان1942241121008012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنبراق عالوي عبد مهدي1943241121008013

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت476األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنبهاء كامل كاظم شناوه1944241121008014

االداري القادسٌة/المعهد التقن476ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحامد شاكر جواد كاظم1945241121008015

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحسام حمزه سلمان محمد1946241121008017

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحمزه طالب عبد حمد1947241121008020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحٌدر حامد علً سلمان1948241121008021

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحٌدر كاظم محسن هاشم1949241121008022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنحٌدر هاشم ناصر حواس1950241121008023

اداري نٌنوى/المعهد التقن377ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنرائد عكاب حسن محمد1951241121008024

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنرسول محٌسن علٌوي سلمان1952241121008026

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنزٌد كرٌم محٌسن مهدي1953241121008029

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة526األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنسامر فإاد حمٌد كاظم1954241121008030

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان471األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنسٌف الدٌن حسن مطر عبد الزهره1955241121008034

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنسٌف رحمان محٌسن مهدي1956241121008036

االداري القادسٌة/المعهد التقن462ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنسٌف سعد سلمان عبد الحمزه1957241121008037

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى494األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنصباح حامد كاظم جبٌر1958241121008039

كلٌة القانون الفلوجة/جامعة االنبار500األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنصفاء عباس جابر عطٌه1959241121008040

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنصفاء علٌوي خرموش حمزه1960241121008041

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنضرغام فلٌح فلٌك صالح1961241121008043

االداري المسٌب/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنضٌاء جبار كاظم عبد الحسٌن1962241121008044

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنضٌاء حمزه عبد الزهره فٌاض1963241121008045

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنضٌاء علٌوي خرموش حمزه1964241121008047

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعامر ساهر تركً محمد1965241121008048

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعباس فاضل عبٌد عل1966241121008049ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعباس كاظم عباس عبٌد1967241121008050

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة النهرٌن530األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعبد هللا كامل محمد حمزة1968241121008052

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعزٌز فٌصل ضعٌوج شاٌع1969241121008054

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعقٌل طالب جبر عبد الحسٌن1970241121008055

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت477األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعقٌل عبد العباس جبار جاسم1971241121008056

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعالء حٌدر خٌري عبد1972241121008060
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كلٌة القانون/جامعة البصرة507األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعالء كامل داخل حسٌن1973241121008062

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً جبار تومان كشوان1974241121008063

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً حسٌن مهاوش فرحان1975241121008064

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة453األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً عباس جابر حمزه1976241121008065

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً عباس شمران حسٌن1977241121008066

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً فلٌح عوده كرٌم1978241121008068

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً محمد عبد الهادي خطار1979241121008070

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً محمد وثٌج راشد1980241121008071

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعلً نجم عبد ابو شنه1981241121008072

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون461األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعمار حمٌد ٌاسٌن كاظم1982241121008074

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنعمار مٌري محٌل رهٌف1983241121008076

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنكاظم كعود شٌحان خطار1984241121008080

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنكرار جبار فرحان وزٌر1985241121008081

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة514األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنكرار حسن محسن حسٌن1986241121008082

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمازن ناعور راضً حسون1987241121008084

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة504األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمالك مطر حسٌن جراد1988241121008085

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمحمد جفات عبد جبر1989241121008088

االداري القادسٌة/المعهد التقن465ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمحمد عماد كاظم عباس1990241121008091

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمحمد كرٌم عبد عوده1991241121008092

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمحمد ماجد حسٌن هادي1992241121008093

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمحمود رحمان كاظم حطحوط1993241121008094

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمروان صالح ابراهٌم نصٌف1994241121008095

االداري القادسٌة/المعهد التقن472ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمروان فاخر تاٌه كاظم1995241121008097

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى حسن نعمه حسان1996241121008098

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى داٌخ عبد ناصر1997241121008099

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى صالح جابر عباس1998241121008100

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى محمود مهدي لفته1999241121008101

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمصطفى هاشم جاسم كاظم2000241121008102

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة508األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمظفر جبار ابوشنه عبٌد2001241121008103

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل491األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنمنذر جاسم حسٌن كاظم2002241121008104

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة الدغارة للبنٌنهاشم عباس كاظم عبد النب2003241121008107ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة سومر للبنٌناحمد كاظم حمزه عباس2004241121009002

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنامجد ملٌوي كاظم حمود2005241121009005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًثانوٌة سومر للبنٌنامجد هدٌب مطرود تهلوك2006241121009006
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االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنامٌر كامل جاسم محل2007241121009008

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة582األدبًثانوٌة سومر للبنٌنحسن برهان عبد الحسن ٌازع2008241121009011

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنحسن زكً حسن حسٌن2009241121009012

كلٌة القانون/جامعة كربالء528األدبًثانوٌة سومر للبنٌنحسٌن علٌوي عبٌد راشد2010241121009014

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنحسٌن كرٌم عبد عطٌه2011241121009015

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة446األدبًثانوٌة سومر للبنٌنحٌدر محمد دلٌمً راشد2012241121009017

اداري نٌنوى/المعهد التقن390ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنسٌف كاظم جري جبار2013241121009019

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنضٌاء حسٌن عبد عباده2014241121009021

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًثانوٌة سومر للبنٌنضٌف علً حسٌن كاظم2015241121009022

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنعباس رحٌم عباس جمعه2016241121009024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة497األدبًثانوٌة سومر للبنٌنعلً جواد عباس مهدي2017241121009027

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنعلً مدلول عبد الزهره جاسم2018241121009029

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنعلً ناظم خلٌبص داٌخ2019241121009030

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة سومر للبنٌنكاظم عبد الحمزه عبٌد كشمر2020241121009034

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنلٌث فاضل حسٌن تومان2021241121009035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة سومر للبنٌنمحسن جفات شطب هراط2022241121009037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًثانوٌة سومر للبنٌنمحمد جلٌل هادي رشٌد2023241121009038

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل509األدبًثانوٌة سومر للبنٌنمحمد عبد الحمزه موسى عبٌد2024241121009040

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًثانوٌة سومر للبنٌنمسلم مٌري احمد حسٌن2025241121009046

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنمنتظر محمد كاظم جعفر2026241121009048

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل480األدبًثانوٌة سومر للبنٌنمنتظر ٌاسر سالم كلول2027241121009049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًثانوٌة سومر للبنٌنهشام عٌدان مرهون علوان2028241121009051

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة سومر للبنٌنٌاسٌن جبار محسن حمزه2029241121009053

كلٌة القانون/جامعة البصرة518األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد باسم مجٌد محمد2030241121010002

كلٌة القانون/جامعة البصرة509األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد حسٌن كاطع عبد الحسٌن2031241121010004

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة525األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد حٌاوي كحار ضاح2032241121010005ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة510األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد دٌوان محمد ون2033241121010006ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة501األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد سلمان كاظم سلوم2034241121010008

كلٌة القانون/جامعة البصرة517األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد عبد اللطٌف عباس مطٌر2035241121010010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناحمد محمد منصور سعٌد2036241121010012

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناسعد عباس حسٌن ناصر2037241121010014

كلٌة القانون/جامعة البصرة510األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناسعد قاسم مجٌد محمد2038241121010015

كلٌة االداب/جامعة بغداد488األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنامجد احمد جاسم فرحان2039241121010016

االداري القادسٌة/المعهد التقن426ًاألدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌناٌاد خالد محمد عبٌد2040241121010017
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كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت484األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسنٌن علً كامل عبد2041241121010025

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن دروٌش جوده عبد الحسٌن2042241121010027

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن عبد الكاظم محمد عبد2043241121010029

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل482األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن عالء جلٌل جباره2044241121010030

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل467األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحسٌن ناصر عذاب ضاح2045241121010033ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة559األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحٌدر عادل عبود حٌوان2046241121010037

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة525األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنحٌدر قاسم جبار حسٌن2047241121010039

كلٌة القانون/جامعة البصرة508األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنزٌد ازهر ماشً جالب2048241121010043

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنسجاد حسن هاشم هادي2049241121010046

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنسجاد محمد عبد الحمزه جبار2050241121010048

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنسجاد محمد عبد الرضا محمود2051241121010049

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنعبد الكرٌم محمد عبد الحسٌن عل2052241121010060ً

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنعدنان جاسم بجاي حامد2053241121010061

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون459األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنعقٌل هلول ساهً ساجت2054241121010064

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنعلً ساجد مالك زغٌر2055241121010070

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنعلً محمد خمٌس عبد2056241121010073

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة533األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنعمار موسى عبد شلٌبه2057241121010075

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى507األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنفلٌح حسن جبار جاسم2058241121010076

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنقاسم موسى راضً طعٌمه2059241121010077

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنكرار مجهول عبد طراد2060241121010080

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد احمد ناهً صكبان2061241121010084

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى480األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد بشٌر كرٌم جخٌم2062241121010085

كلٌة التربٌة/جامعة البصرة504األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد حمود عبد العظٌم حمود2063241121010087

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد عباس نعمه برٌج2064241121010090

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمحمد قاسم فنوخ عبد2065241121010091

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمرتضى محمد صاحب عبد الساده2066241121010095

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة575األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمسلم كاظم علً عباس2067241121010097

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمصطفى ازهر ماشً جالب2068241121010098

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمصطفى كامل سدخان كزار2069241121010101

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الحمزة للبنٌنمهند حمزه جبار سوٌد2070241121010105

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة عفك للبنٌناحسان راهً ربٌج تومان2071241121011003

االداري القادسٌة/المعهد التقن459ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد حسن جبار كاظم2072241121011005

االداري القادسٌة/المعهد التقن429ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌناحمد رضا كاظم عبد الحسٌن2073241121011006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456األدبًاعدادٌة عفك للبنٌناسعد جاسم بعٌوي ناصر2074241121011007
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كلٌة الحقوق/جامعة الموصل479األدبًاعدادٌة عفك للبنٌناكرم داخل حسن جاسم2075241121011010

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنامٌر عاشور عبد داخل2076241121011012

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل491األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنامٌر علً هادي احمد2077241121011013

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنبهاء نوري حسٌن خضٌر2078241121011017

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنجبار رشٌد مهبش حمٌدي2079241121011019

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى511األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنجبار هادي سلمان ابراهٌم2080241121011021

كلٌة القانون/جامعة البصرة514األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحسن نعٌمه كاظم خربان2081241121011025

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة564األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحسن هادي عاجل مخٌف2082241121011026

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل486األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحسٌن عبد االمٌر عبد الحمٌد عبد العباس2083241121011030

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحسٌن كاظم جبر وناس2084241121011031

قسم القانون/كلٌة القانون/جامعة تكرٌت505األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحٌدر طالب محمود سعٌد2085241121011033

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحٌدر محمد عبد عاص2086241121011035ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنحٌدر محمد هادي ابٌدي2087241121011036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنزٌاد صباح زٌدان مران2088241121011039

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنساهً جبوري ماجد معضد2089241121011041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنستار جبار تاٌه عبد الحمزة2090241121011042

كلٌة القانون/جامعة البصرة515األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنسٌف علً نتٌش راض2091241121011045ً

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل464األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنشكٌب حسٌن حمد منٌهل2092241121011046

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنصفاء فاضل ازبونً عبد هللا2093241121011048

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة553األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنصالح محمد حواس ظاهر2094241121011049

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة503األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنضرغام نعمه مزهر غزاي2095241121011050

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنضٌاء عكموش نعمه موسى2096241121011052

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت493األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنطٌف لطٌف علً جبر2097241121011054

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنعباس مطر حسٌن عكموش2098241121011055

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنعبد هللا حٌدر عبد الرزاق صلف2099241121011057

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنعصام مكً عبد الحسٌن لفته2100241121011058

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة500األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنعالء عبد الهادي حمٌد جبر2101241121011061

كلٌة القانون الفلوجة/جامعة االنبار512األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنعلً جبار عبد السادة بالل2102241121011062

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنعلً رحٌم نعمه موسى2103241121011067

كلٌة القانون/جامعة البصرة514األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنقاسم مظلوم حبٌب محمد2104241121011073

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنكرار خضٌر جبار ظاهر2105241121011075

التقنً بغداد/معهد االدارة426األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنكرار محمد حمزة محسن2106241121011079

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل476األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنكرار نعٌم عبد عسل2107241121011080

االداري العمارة/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمحمد داخل غازي عرٌب2108241121011086ً
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االداري القادسٌة/المعهد التقن429ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمحمود عبد هللا حسن جاسم2109241121011092

االداري المسٌب/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمرتضى ناظم صٌهود غٌدان2110241121011095

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل492األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمسلم عقٌل مراد عكله2111241121011097

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة449األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمشتاق كاظم وجعان رضا2112241121011098

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل492األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمصطفى جاسم ملزوم كاظم2113241121011099

اداري نٌنوى/المعهد التقن395ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمصطفى فاضل صٌهود غٌدان2114241121011102

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة عفك للبنٌنمصطفى محمد علً ٌاسٌن2115241121011104

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة عفك للبنٌننبٌل جبار عكموش سمره2116241121011108

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنٌاسر فاهم جابر عذاب2117241121011112

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545األدبًاعدادٌة عفك للبنٌنٌعقوب محمد كرٌم مطر2118241121011113

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناثٌر داخل شناك سلطان2119241121012002

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناحمد رحم عباس ساٌب2120241121012004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناحمد فاضل داخل بطوش2121241121012006

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناسعد طعمه صٌاح غافل2122241121012007

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة509األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناسعد عباس جبٌر شلوح2123241121012008

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد461األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناسماعٌل جبار شبالوي كشاش2124241121012009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة535األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌناسماعٌل كاظم محمد عنون2125241121012010

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى560األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنباسم عباس جودة عبد2126241121012011

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد464األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنبشار موحان حسٌن عطٌب2127241121012012

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل466األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنثائر رحم عبٌد مرٌد2128241121012013

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة554األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنجابر حسٌن حسن كشاش2129241121012014

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنحٌدر جابر ذاجر عوف2130241121012019ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى514األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنحٌدر مسلم دغٌم بربوت2131241121012022

االداري القادسٌة/المعهد التقن461ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنرشٌد منخً عبٌد محمد2132241121012025

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنسعٌد عبد الحسٌن والً مسٌلب2133241121012028

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنسالم عبد الكاظم عبد السادة ابو حسنة2134241121012029

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنطالب جبار حمزة حمادي2135241121012035

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعامر جوٌر هماش جٌاد2136241121012036

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة472األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعبد الغفار فاهم كرٌم عبد2137241121012038

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى473األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعلً بصاوي عبد الحمزة سلمان2138241121012043

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت478األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعلً جابر عبٌد ثامر2139241121012044

كلٌة القانون/جامعة كركوك493األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعلً كاظم محسن حرف2140241121012047

كلٌة القانون/جامعة كركوك506األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعماد احمد عبد سلطان2141241121012048

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعماد جاسم حسٌن عٌدان2142241121012049
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كلٌة القانون/جامعة البصرة508األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعماد صالح جرد ابو لوله2143241121012050

االداري القادسٌة/المعهد التقن479ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعماد فاهم مراح بعٌوي2144241121012051

االداري القادسٌة/المعهد التقن430ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنعمار زهٌر غازي محمد2145241121012053

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنغانم حسٌن مرجان شنان2146241121012055

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنفالح حسن عبٌد مفٌتن2147241121012056

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة525األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنكرار علً نعمه حسن2148241121012057

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى495األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنكرار هادي ٌسر فٌصل2149241121012058

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنلٌث جابر محمد مصاول2150241121012060

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمحمد حكٌم طارش عٌدان2151241121012065

كلٌة القانون/جامعة البصرة511األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمحمد سلمان عباس رضا2152241121012066

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة504األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمهدي عزٌز مطشر صخر2153241121012074

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد465األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمهند زغٌر جالب عطٌب2154241121012075

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت471األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنمهند محسن محمد خضر2155241121012076

كلٌة الدراسات القرانٌة/جامعة بابل489األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنناصر عبد ناصر حسٌن2156241121012078

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل487األدبًاعدادٌة الشعلة للبنٌنٌونس كاظم كرٌم بٌد هللا2157241121012080

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌناحمد غالب جاسم عطٌه2158241121013003

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة480األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنانور رحمن جحٌل دحام2159241121013006

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة561األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنجالل جفات خماط جبوري2160241121013010

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنحٌدر حسٌن جابر بط2161241121013016ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنحٌدر حسٌن حافظ هندي2162241121013017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة568األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنسالم جبر كاظم عطٌوي2163241121013023

كلٌة القانون/جامعة كربالء528األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنسلمان شاكر سلمان حمادي2164241121013025

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنضرغام عبد هللا حلٌل صلٌط2165241121013029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنعلً ابو النكعة عبد علوان2166241121013032

كلٌة القانون/جامعة البصرة518األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنعلً فٌصل عبد حسن2167241121013034

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة530األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمحمد عبد الرسول نوح مرزه2168241121013044

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى497األدبًاعدادٌة فلسطٌن للبنٌنمصطفى سلٌم حجٌل كاظم2169241121013048

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًثانوٌة النضال للبنٌناحمد حٌدر جلٌل جبار2170241121014003

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة471األدبًثانوٌة النضال للبنٌناحمد عمار ناصر كرٌم2171241121014005

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة النضال للبنٌنانس علً ابراهٌم جبار2172241121014008

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة458األدبًثانوٌة النضال للبنٌنانور محمد جاسم حسون2173241121014009

كلٌة التربٌة/جامعة واسط497األدبًثانوٌة النضال للبنٌنصباح رحٌم عبد عطٌة2174241121014020

االداري القادسٌة/المعهد التقن430ًاألدبًثانوٌة النضال للبنٌنعلً عبد الحسٌن عمران موسى2175241121014022

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547األدبًثانوٌة النضال للبنٌنمثنى علم شعالن غٌدان2176241121014028
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االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة النضال للبنٌنمصطفى سلمان عبد الحسٌن جابر2177241121014032

االداري النجف/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنابراهٌم خلٌل هادي عباس2178241121015001

االداري النجف/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناثٌر صاحب شالش حسن2179241121015002

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناثٌر صباح عبد الحسن صٌاح2180241121015003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد حسن علً جبر2181241121015005

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة509األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد رسول غزاي عبد الساده2182241121015007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌناحمد فاهم عبد الحسٌن معٌن2183241121015009

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر خضٌر عباس عبد الزهره2184241121015012

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة527األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر عاٌد فلٌح محمد2185241121015013

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر عبد الكرٌم محمد ٌاسٌن2186241121015014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر عبد الكرٌم ناصر حسون2187241121015015

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر قاسم جلٌل عباس2188241121015016

اداري الموصل/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنامٌر نعمان عجالن عبد زٌد2189241121015017

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنبسام هادي عبد عذاب2190241121015021

االداري النجف/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنبشار جاسم حمزه مزعل2191241121015022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسن عبد الزهره عبد الساده عبود2192241121015026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسٌن جاسم هانً سلمان2193241121015027

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة506األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسٌن حسن جٌاد حسٌن2194241121015028

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسٌن رعد جواد ظاهر2195241121015029

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحسٌن عالوي جلٌل عباس2196241121015030

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحمزه صباح عجالن عبد زٌد2197241121015034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر سالم معضد عٌدان2198241121015035

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر سعد نعمه كرٌم2199241121015036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر شٌال كسار زعٌج2200241121015037

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنحٌدر نجاح عبد زٌد سعدون2201241121015041

اداري نٌنوى/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنذو الفقار خالد هاشم حسٌن2202241121015044

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنرعد عبد زٌد كرٌم حسٌن2203241121015045

اداب قسم االثار/جامعة بغداد493األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنزٌد عبد الهادي مهدي لعٌب2204241121015049ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن375ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنسالم صبٌح زوٌر عبد2205241121015053

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة500األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنسالم فاضل منصور عبد عل2206241121015054ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنسلمان محمد سرحان رحٌل2207241121015055

االداري النجف/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنضٌاء علً عبد الحسٌن ركبان2208241121015058

االداري الكوفة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنطارق جمٌل حمزه صحن2209241121015060

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعباس حسن هادي عباس2210241121015061
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االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعباس عظٌم طعٌمه حسن2211241121015062

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعباس علً عباس هلٌوس2212241121015063

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعقٌل فالح ناصر بجاي2213241121015066

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت480األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعقٌل مجٌد نعٌم صبر2214241121015067

كلٌة التربٌة/جامعة واسط490األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعالء عبد الكاظم قنود جابر2215241121015069

اداري نٌنوى/المعهد التقن398ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعالء عٌدان عبد الحسٌن زغٌر2216241121015070

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة488األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً جواد عبد الكاظم منذور2217241121015071

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة570األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً راضً غالً عطٌه2218241121015074

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل481األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً عبد الجبار عبد الكاظم عزٌز2219241121015075

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً عدنان نعٌم صبر2220241121015077

االداري القادسٌة/المعهد التقن486ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنعلً هادي كاظم حسون2221241121015079

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنقاسم ادرٌس علً كاظم2222241121015083

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنكرار حامد عبد مراح2223241121015086

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى472األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنكرار حمزه عبد العظٌم جبار2224241121015087

االداري المسٌب/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنكرار ذٌاب هاشم كاظم2225241121015089

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنكرٌم حسٌن عبد عذاب2226241121015094

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنلٌث وصفً جلٌل كاظم2227241121015096

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحسن فالح حسن عاجل2228241121015098

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد جالوي عاجل مرزوك2229241121015100

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد حسٌن حسن عباس2230241121015101

االداري بابل/المعهد التقن421ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد رشٌد مظلوم محمد2231241121015103

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى501األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد عبد الكاظم دوش حاجم2232241121015105

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمحمد كرٌم جواد عل2233241121015108ً

فنون النجف/المعهد التقن430ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمرتضى مالك جاسم عباس2234241121015110

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمصطفى عبد الكرٌم محسن كشٌش2235241121015111

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنمنهل صبٌح دٌان جابر2236241121015115

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌننبٌل حمزه جاسم محمد2237241121015118

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌننبٌل عبد عاجل زغٌر2238241121015119

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌننشوان غانم حسن جواد2239241121015120

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة الشامٌة للبنٌنوسام محمد كاظم عٌدان2240241121015124

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل500األدبًاعدادٌة غماس للبنٌناحمد جمال كاظم عذافه2241241121016001

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة475األدبًاعدادٌة غماس للبنٌناحمد كرٌم عبد ساجت2242241121016006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنازهر كرٌم حاجً شعالن2243241121016007

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة473األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنامٌر مجٌد دحدوح سلٌم2244241121016010
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة533األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنانمار عبد الكاظم جواد ابراهٌم2245241121016012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنبهاء حلٌم شهٌد حمود2246241121016016

كلٌة اللغات/جامعة بغداد562األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنجعفر ناجً حمزه علٌمه2247241121016017

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل483األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحسن حسٌن خضٌر عباس2248241121016018

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة559األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحسن فلٌح جاسم باج2249241121016019ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة480األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحسٌن جابر جواد حسناوي2250241121016021

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة500األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحسٌن سمٌر ناصر عبود2251241121016024

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحسٌن عادل زباله محمد2252241121016025

كلٌة االداب/جامعة البصرة458األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحسٌن علً عزٌز كامل2253241121016026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة577األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنحٌدر جلٌل عاشور صلٌب2254241121016028ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنخالد جمال صاحب مجهول2255241121016031

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة474األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنسجاد ماجد جاسم محمد2256241121016036

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنسعد سجاد خضٌر غازي2257241121016037

االداري الكوفة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة غماس للبنٌنسالم جابر مهٌدي غضب2258241121016038

االداري النجف/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة غماس للبنٌنصادق سعد ادرٌس مزهر2259241121016039

االداري النجف/المعهد التقن429ًاألدبًاعدادٌة غماس للبنٌنصادق عبد الباقً كامل زاٌر2260241121016040

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنصالح مهدي محمد جفات2261241121016042

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة462األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنطٌف حمٌد جاسم محمد2262241121016044

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة471األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعباس حسن هادي عبد هللا2263241121016045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة569األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعباس محمد سلمان عبٌد2264241121016047

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعقٌل عزٌز شناوة ثعٌلب2265241121016050

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعالء حاتم محمد حمزه2266241121016051

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة562األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعلً سعدون عجٌل خضر2267241121016054

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى488األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعلً صالح مهدي خضر2268241121016056

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى518األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنعلً محمود شاكر راض2269241121016060ً

االداري كربالء/المعهد التقن460ًاألدبًاعدادٌة غماس للبنٌنقائد رحٌم هناوي عل2270241121016062ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنقحطان جبار عبد هللا جاسم2271241121016063

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة558األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنكرار صالح مهدي راض2272241121016064ً

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنكرار كرٌم عباس محمد2273241121016065

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة549األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنماجد نصٌف موجد كاظم2274241121016066

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة518األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنماهر محمد مهدي رزوق2275241121016068ً

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة533األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنماهر نذٌر محمد اسكندر2276241121016069

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون468األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمحسن عبد الحكٌم عبد المجتبى عبد الحسن2277241121016070

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمحمد علً عبد مجهول2278241121016073
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمرتضى خالد محمد طاهر2279241121016076

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة541األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمسلم عبد النبً داٌش عامر2280241121016077

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى497األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمسلم فالح جبار رباط2281241121016078

كلٌة التربٌة/جامعة واسط500األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمصطفى حلٌم هادي محمد2282241121016079

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى494األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمصطفى محسن محمود عباس2283241121016080

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة580األدبًاعدادٌة غماس للبنٌنمصطفى مهدي صالح عبد الحسٌن2284241121016081

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة550األدبًاعدادٌة غماس للبنٌننورس كرٌم حسٌن محمد2285241121016082

االداري النجف/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌناحمد رحٌم جبار عبد الكاظم2286241121017002

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌناحمد صالح مهدي كنوش2287241121017003

االداري النجف/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌناحمد عباس عبد الكاظم جابر2288241121017004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنامجد حامد عبٌد محمد2289241121017006

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحسام غازي جبار راض2290241121017017ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحسن حلواص غزاي عبد السادة2291241121017019

كلٌة القانون/جامعة بابل560األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحسن هادي محمد هادي2292241121017020

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحسٌن علً موسى عذار2293241121017023

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحمٌر عبد زٌد زغٌر الٌذ2294241121017025

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحٌدر ساهً موسى حمزة2295241121017026

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحٌدر عاد عبد كاظم2296241121017027

االداري الكوفة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنحٌدر ٌحٌى جاسم محمد2297241121017030

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنرائد عماد حسٌن محمد2298241121017031

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنرائد ماجد صعصع ضٌدان2299241121017032

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنرٌاض نعمة حسن عالوي2300241121017033

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنسمٌر هادي محمد هادي2301241121017042

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنضٌاء ناصر رحٌم جبر2302241121017044

االداري القادسٌة/المعهد التقن479ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعبد الكرٌم جبار جاسم شكر2303241121017050

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعالء عبد هللا كامل حسٌن2304241121017052

االداري النجف/المعهد التقن423ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعالء فاٌز عطٌة كاظم2305241121017053

كلٌة القانون/جامعة البصرة514األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنعلً موسى ٌوسف ٌاسٌن2306241121017057

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنقاسم عامر تركً شهٌد2307241121017059

االداري النجف/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنكاظم حامد سلمان مطشر2308241121017061

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنكرار رحٌم ناصر حسن2309241121017062

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنكرار صالح مهدي هادي2310241121017063

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنلٌث حمٌد حاكم عبد هللا2311241121017065

االداري النجف/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد جواد نعمة عبد عل2312241121017066ً
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االداري النجف/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد حسٌن عبٌد علوان2313241121017067

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد حمزة كرٌم حرج2314241121017068

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة557األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد مثنى عبد هاشم2315241121017071

االداري النجف/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمد وهاب عزوز عطٌة2316241121017073

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة470األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمحمود كرٌم حسٌن عل2317241121017074ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة567األدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنمصطفى علً ناهً حسن2318241121017076

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة المصطفى للبنٌنهشام احمد جاسم ترف2319241121017079

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌناسامة فاضل كاظم ستار2320241121018004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنامٌر حمٌد سفاح شرٌدة2321241121018005

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد515األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌناٌهاب فاضل كاظم ستار2322241121018007

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة555األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنحازم سحاب صاحب مزهر2323241121018009

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة553األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنحسن نوماس ناصر حسٌن2324241121018011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة512األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنحسٌن عبد الرحمن خماس عباس2325241121018012

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنحٌدر سامً عبودي فرٌح2326241121018013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنحٌدر طاهر برهان محمد2327241121018014

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة510األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنسالم عباس حسن عٌدان2328241121018017

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنطه هادي لفتة جابر2329241121018020

قسم القانون/كلٌة القانون/جامعة تكرٌت504األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعصام غانم عباس هلٌوس2330241121018022

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعالء حسٌن كامل عبد2331241121018023

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة483األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعالء مجبل تهلوك صٌوان2332241121018024

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعلً جالل عبد زٌد كرٌم2333241121018025

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعلً حسٌن علٌوي دحام2334241121018026

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعلً رحٌم ولٌد نجم2335241121018027

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعلً عبد الكرٌم عبد زٌد موسى2336241121018029

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعلً عماد خضٌر عودة2337241121018030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنعمار سامً حسٌن جاسب2338241121018032

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة464األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنفإاد عبد الزهرة عبد زٌد جاسم2339241121018033

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنكرار حاكم متعب محمد2340241121018036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمحمد حسن شاكر خالد2341241121018038

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمحمد رافع عبد المجٌد ناج2342241121018040ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن480ًاألدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمحمد قٌس عبد االمٌر خطار2343241121018042

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة456األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمحمود عبد الرضا كشاش حٌوان2344241121018043

االداري القادسٌة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمصطفى حٌدر عبد فارس2345241121018045

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة571األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمصطفى سالم صالل راه2346241121018046ً
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كلٌة القانون/جامعة القادسٌة557األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنمعتز هشام كرٌم حسٌن2347241121018047

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنوائل نعمة حسٌن عبد هللا2348241121018050

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنوسام حاكم فلٌح حسن2349241121018051

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة524األدبًاعدادٌة الجواهري للبنٌنولٌد عزٌز سلمان شناوه2350241121018052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناثٌر قاسم محمد هادي2351241121019001

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة494األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناحمد رسول خفٌف حج2352241121019002ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة531األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناكرم جاسم محمد جاسم2353241121019004

االداري القادسٌة/المعهد التقن472ًاألدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنامٌر هادي هجول طراد2354241121019005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة541األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنباسم حمزة ناصر حسٌن2355241121019006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة591األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنحٌدر تاٌه كزار منصور2356241121019010

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنزٌن العابدٌن راضً جابر وناس2357241121019014

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنسٌف حسٌن حمزة عبٌس2358241121019017

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعباس سعدون عبد علً حسون2359241121019019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعباس عارف فضل حسن2360241121019021

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعباس ناظم غالب داٌخ2361241121019022

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة469األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعقٌل عودة كاظم جاسم2362241121019024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة511األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعلً صاحب بندر عبٌد2363241121019027

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنكاظم حامد غانم عبد الزهرة2364241121019031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى488األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنكرار جبار ولٌد عباس2365241121019032

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمحمد عبد الحمزة كطوف عاجل2366241121019034

االداري القادسٌة/المعهد التقن469ًاألدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمصطفى محمود كاظم سلمان2367241121019037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمنتظر دٌوان غثٌث حسٌن2368241121019038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة577األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمهند محسن هاشم نجم2369241121019040

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمٌثم محمد جفات دوهان2370241121019041

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت458األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنثائر غازي صاحب حسون2371241121020003

االداري بابل/المعهد التقن421ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنضٌاء سعود عبٌس حمزة2372241121020007

االداري القادسٌة/المعهد التقن465ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنعبد هللا رحٌم حمزة عبد2373241121020009

قسم العلوم السٌاسٌة/كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة الرمادي/جامعة االنبار496األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنعبد هللا عباس عزوز محمد2374241121020010

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنعبد هللا عالوي مرٌح عبد2375241121020011

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنعقٌل حسٌن صالح فرهود2376241121020012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنعماد فلٌح علً حسن2377241121020013

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة551األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنعمار علً كامل شنابة2378241121020014

فنون الناصرٌة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنقصً حمٌد عباس زلزل2379241121020015

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمحمد حسن كطان شمران2380241121020017
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االداري بابل/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمختار سامً سكر شعالن2381241121020018

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل483األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمروان صبار جوده حسان2382241121020020

كلٌة القانون/جامعة البصرة507األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمنتظر عبد االمٌر شنابه عل2383241121020022ً

كلٌة القانون/جامعة كربالء533األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمنصور كاظم جواد ٌونس2384241121020023

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل502األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمٌثاق حاكم جاسم محمد2385241121020024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنوائل غائب غافل فهد2386241121020027

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل469األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنولً سعدون محمد حمزة2387241121020028

قسم العلوم السٌاسٌة/كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة الرمادي/جامعة االنبار507األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنٌامر علً عبد الحسن محمد2388241121020029

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى507األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنامٌر ضامد كاظم محسن2389241121021003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة486األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنبراق جابر عبادة جٌاد2390241121021004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة511األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنبهاء هوٌدي عبد جٌاد2391241121021005

االداري النجف/المعهد التقن432ًاألدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنجالل عٌدان عبد جمٌل2392241121021006

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنجواد كاظم كرٌم محمد2393241121021007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنحسٌن علً حسٌن عبٌد2394241121021008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة527األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنحمزة محمد كاظم عبد الرضا2395241121021009

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنحٌدر شالكه حسن عباس2396241121021010

االداري النجف/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنحٌدر مهدي عبد عبعوب2397241121021011

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنرزاق حمٌد حسن محمد2398241121021013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنسٌف فالح حسن كاظم2399241121021016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنعقٌل خضٌر عباس خشان2400241121021018

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى500األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنعلً عباس هادي مهدي2401241121021020

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت449األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنعلً نعٌم ناجً عل2402241121021021ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنفارس وصفً فلٌح كاظم2403241121021023

االداري النجف/المعهد التقن420ًاألدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنفالح عبد الحسن عباس رغٌد2404241121021024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنقاسم فاضل شكر علوان2405241121021025

كلٌة االداب/جامعة البصرة463األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنمصطفى فالح مٌري خلٌوي2406241121021031

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنمصطفى محمد طارش جمٌل2407241121021032

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل477األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنمصطفى ٌوسف خضر سلمان2408241121021033

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًثانوٌة الثورة اإلسالمٌة للبنٌنمهدي رٌاض عداي سلمان2409241121021034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌناحمد شهٌد ابو جاسم عبد2410241121022002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌناحمد عبد الكرٌم عبٌد حسون2411241121022003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌناسعد عبد االمٌر زغٌر لطٌف2412241121022005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنامجد جواد كاظم رشٌد2413241121022006

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنجبار لفته جٌجان عل2414241121022007ً
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كلٌة الفقه/جامعة الكوفة499األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنجهاد حاكم اكرٌم عبٌد2415241121022008

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة512األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنحسام خلٌل مهدي عباس2416241121022009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنحسن اٌاد احمد حبٌب2417241121022010

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى504األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنحسن عبد الكاظم حسون موسى2418241121022012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنحسٌن جلٌل حمود قصاد2419241121022013

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنحسٌن ضاري رحمن حسٌن2420241121022014

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنحٌدر عبود عبد الحسن كوٌر2421241121022017

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنسامر محمد عبد جابر2422241121022019

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنسمٌر رحٌم موسى سوادي2423241121022021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنسٌف اسماعٌل حسن حسون2424241121022022

كلٌة التربٌة/جامعة واسط521األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنسٌف عبود عبد الحسن كوٌر2425241121022023

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة519األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنسٌف علً حسٌن بدر2426241121022024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنضٌاء مهدي عبد كاف2427241121022028ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة498األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنعادل عبد الحسٌن ٌاسر عبد2428241121022029

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة498األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنعلً اٌاد هالل سهل2429241121022031

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة513األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنعلً عبٌد سلمان محمد2430241121022032

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنعمر محسن حسٌن جواد2431241121022033

كلٌة االداب/جامعة الكوفة466األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنغزوان محمد عبد الزهره زغٌر2432241121022034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنكرار حمٌد حسٌن عبد2433241121022035

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة507األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنكرار صالح مهدي عبد الحسٌن2434241121022036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنماهر عماد نعمه محمد2435241121022037

االداري القادسٌة/المعهد التقن474ًاألدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنمحمد خلٌل مهدي عباس2436241121022038

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة510األدبًثانوٌة الصالحٌة للبنٌنمحمد صالح سكران ناصر2437241121022039

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة533األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌناحمد جاسم محسن بجاي2438241121023001

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى505األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌناحمد جاسم محمد صالح2439241121023002

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد529األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌناحمد نزار نظٌم كنان2440241121023003

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة484األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌناوس كامل كاظم عوده2441241121023005

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة500األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنجالل عبد الحسن مهول عبد هللا2442241121023008

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة512األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنحٌدر عدنان هادي عبٌس2443241121023012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة548األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنحٌدر لفته رواد عجٌل2444241121023014

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد516األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنضرغام عبد هللا طاهر حسن2445241121023015

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة482األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنعادل ناجح شاهود حاجم2446241121023016

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى509األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنكرار حٌدر ابو حسٌنه عاشور2447241121023022

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنلطٌف بشان حسون بحر2448241121023024

( 72 of 127 )



االلكترونٌة الحاسبة قسم 2012/2011 الدراسً للعام المركزي القبول العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

والمتابعة والتحطٌط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمجموعالفرع المدرسة اسمالطالب اسماالمتحانً الرقمت

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة545األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنمحسن هبان عبد خرام2449241121023025

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنمحمد حسن جعفر جاسم2450241121023026

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة477األدبًثانوٌة الٌرموك للبنٌنوسام عماد عبد علً دروٌش2451241121023031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى497األدبًثانوٌة العراق للبنٌناحمد حسن شانً غلوم2452241121024001

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت475األدبًثانوٌة العراق للبنٌناحمد عزٌز سمٌر كسار2453241121024002

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة565األدبًثانوٌة العراق للبنٌناحمد كامل فشالن هلول2454241121024003

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة510األدبًثانوٌة العراق للبنٌنحسن محسن عبٌد غلوم2455241121024005

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًثانوٌة العراق للبنٌنخالد كرٌم علٌوي عبد الساده2456241121024008

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة479األدبًثانوٌة العراق للبنٌنرٌاض حسٌن علً عبود2457241121024011

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًثانوٌة العراق للبنٌنعالء فٌصل كطران راه2458241121024014ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى501األدبًثانوٌة العراق للبنٌنعلً شاكر فٌصل كاش2459241121024015ً

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة466األدبًثانوٌة العراق للبنٌنعماد شاكر عبد الكاظم جالب2460241121024016

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى493األدبًثانوٌة العراق للبنٌنغسان عبد السالم عبٌد كاظم2461241121024017

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًثانوٌة العراق للبنٌنفقار كدر عبد الساده روم2462241121024018ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة العراق للبنٌنكرار موسى جبر عباس2463241121024021

كلٌة القانون/جامعة البصرة518األدبًثانوٌة العراق للبنٌنمنفً ناصر وداي رشٌد2464241121024023

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًثانوٌة العراق للبنٌنمنهل كرٌم هالل عالوي2465241121024024

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة العراق للبنٌنٌوسف عباس عزٌز جبر2466241121024025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463األدبًثانوٌة نفر للبنٌناحمد سالم حسن عبد السادة2467241121025004

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة نفر للبنٌنصفاء طالب كاظم ٌاسٌن2468241121025010

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة نفر للبنٌنطارق شاكر حرٌر عبٌد2469241121025012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469األدبًثانوٌة نفر للبنٌنعقٌل عزال خزعل فرحان2470241121025013

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة نفر للبنٌنعلً حسٌن واشً راض2471241121025014ً

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة نفر للبنٌنمحمد ظاهر حسٌن عل2472241121025018ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًثانوٌة نفر للبنٌنهاشم حمزه جبر حسن2473241121025019

كلٌة القانون/جامعة البصرة512األدبًثانوٌة نفر للبنٌنوائل حسٌن مهدي كاظم2474241121025021

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة نفر للبنٌنوسام صالح هادي محمد2475241121025022

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد518األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى جعفر هاشم حسٌن ٌحٌى2476241121026005

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد554األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى سجاد كامل مطرود حسٌن2477241121026010

االداري كربالء/المعهد التقن467ًاألدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى عبد هللا نعٌم غوٌر جبار2478241121026011

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى475األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى علً احمد نجم سعد2479241121026013

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة482األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى علً داخل علً هجار2480241121026015

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى عمار جابر حربً موجد2481241121026016

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى512األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى عمار ناهض ٌاسر فاهم2482241121026017
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى محمد ستار عزوز شلواح2483241121026019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة530األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى محمد عبد االمٌر عتوك جرود2484241121026021

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة479األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى مسلم جبار محمد ٌاسر2485241121026024

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة523األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى مسلم عالوي حسٌن راض2486241121026025ً

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة519األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى مناف جاسم نعمة عباس2487241121026027

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًالوقف الشٌعً- للبنٌن (ع)ثانوٌة المرتضى هاشم سامً جبار عل2488241121026028ً

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنبهاء رٌاض هادي واجد2489241121027011

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة607األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنجاسم كامل عبود محسن2490241121027013

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة561األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنجعفر خوٌر جوده مٌار2491241121027014

االداري القادسٌة/المعهد التقن459ًاألدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنحسٌن فرمان جاسم خشان2492241121027019

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة579األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنضٌاء جواد محسن راض2493241121027027ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنضٌاء حٌدر عمار جبر2494241121027028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنضٌاء هالل وذاح علوان2495241121027029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة517األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنعباس فاضل وذاح علوان2496241121027031

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة515األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنعبد االله راسم محمد راض2497241121027033ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنعالء كرٌم جابر عباس2498241121027036

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنعلً نعمان فضل عبد هللا2499241121027042

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنعلً هادي مراد كاظم2500241121027043

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة525األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنغسان تكلٌف هادي حمود2501241121027045

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة521األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنفالح مطلك شنباره مرٌهج2502241121027048

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة523األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنفراس عادل مطلك عطٌة2503241121027049

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنكرار ثابت كرٌم عبد الواحد2504241121027051

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنمحمد اسماعٌل كاظم عل2505241121027054ً

كلٌة االداب/جامعة الكوفة463األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنمروان طرخان كامل جواد2506241121027063

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنمهند محمد داٌخ مطلك2507241121027064

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنٌوسف غازي هنك دعاج2508241121027067

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة السجاد للبنٌنٌونس مشان دعاج علوان2509241121027068

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌناحمد سالم كاظم نور2510241121028002

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل485األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌناحمد عزٌز شنٌور شمران2511241121028004

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنامجد رحٌم عبد ناصر2512241121028006

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنحامد عبد الكاظم كزار محمد2513241121028010

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة573األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنحسن عباس جبر غفله2514241121028011

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنسالم فرحان عبد السادة محمد2515241121028014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنضٌاء سمٌر عطشان رٌكان2516241121028017
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كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنضٌاء عبد المهدي عبد حاجم2517241121028018

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل493األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعالء احمد عبد الحسٌن حسن2518241121028019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة591األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعلً رزاق امانه جاسم2519241121028021

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنعلً صادق مانع حسن2520241121028022

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل463األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنغسان محمد كاظم جبار2521241121028024

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنفإاد سالم عزٌز كاظم2522241121028025

كلٌة القانون/جامعة كربالء526األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنكاظم قٌس جاسم هان2523241121028026ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة517األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمالك نعٌم حمادي جلوان2524241121028027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمحمد جاسم عذاب جبر2525241121028028

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمحمد عبد العزٌز هادي جاسم2526241121028030

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمحمد قاسم كاظم جبار2527241121028031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمرتضى كامل عطشان سرحان2528241121028032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌنمهند فاهم نغٌش حسن2529241121028034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة634األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبنٌننور كرٌم تاٌه جٌاد2530241121028035

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة531األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنابراهٌم محسن هاشم حمٌدي2531241121029001

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد رحٌم خنٌاب صل2532241121029002ً

قسم العلوم السٌاسٌة/كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة الرمادي/جامعة االنبار500األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد عبد االمٌر سلمان عباس2533241121029003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد عبد الحسن دخٌل مطلك2534241121029004

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد علً معن نعمة2535241121029005

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد قاسم عبد الحسٌن عبود2536241121029006

االداري الكوفة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد محمد ٌوسف نور2537241121029008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌناحمد مسلم حسٌن محمد2538241121029009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنارشد كامل شهد راض2539241121029011ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنانور علً توٌنً زغٌر2540241121029015

كلٌة القانون/جامعة كركوك494األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنحسن علً هادي عبد2541241121029018

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنحسٌن شهٌد عباس جبار2542241121029019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنحمزه علً محمد حسن2543241121029023

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنحٌدر عبد ظاهر محمد2544241121029025

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة482األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنحٌدر محرج صاحب منجل2545241121029027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنسٌف عاد ناجً محمد2546241121029032

االداري النجف/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنطه سالم طه عبد2547241121029037

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة506األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنعاٌد كاظم وهام غض2548241121029039ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً استناد وداي عطٌة2549241121029043

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً جبار ذرب عباس2550241121029044
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً حامد عبد االمٌر عباس2551241121029045

االداري النجف/المعهد التقن433ًاألدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنعلً غانم حسن علوان2552241121029046

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة472األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنفضل عبد الحسن مزهر ظاهر2553241121029049

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنكرار مهدي عبد الصاحب عبد االمٌر2554241121029052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد عبد الكرٌم عبد الجلٌل عزاوي2555241121029053

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة483األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد كاظم محمد نجم2556241121029056

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد522األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمد نعٌم عبد مسلم مطلب2557241121029057

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة456األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمحمود عزٌز عبد الحسٌن عجون2558241121029058

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمرتضى علً حسٌن ورد2559241121029059

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمرتضى ناظم عمران حسون2560241121029060

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمرتضى نور عبد حسن2561241121029061

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمسلم عقٌل جبار عبد هللا2562241121029062

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنمصطفى عبد الكرٌم كاظم كصاد2563241121029065

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة502األدبًاعدادٌة التآخً للبنٌنهٌثم فاضل لفته عبد الحسن2564241121029067

االداري الحوٌجة/المعهد التقن384ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناثٌر رعد جمعه راض2565241121030001ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد جبار هلول شنٌن2566241121030002

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد ستار جبار صكبان2567241121030003

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌناحمد عباس عبد كاظم2568241121030004

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنامٌر محمد جبر مهدي2569241121030005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنبهاء غازي عبٌد عكله2570241121030010

كلٌة القانون/جامعة البصرة508األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنجعفر لطٌف حاتم عبد الصاحب2571241121030011

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنجهاد مسٌلم نون عل2572241121030012ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة507األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحسن زهٌر عبد الكرٌم هادي2573241121030013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحسٌن راضً عبد شاهر2574241121030016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحسٌن عطٌه حبٌب كشوات2575241121030017

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحٌدر سالم عباس دراغ2576241121030020

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحٌدر علً عبد النبً كاظم2577241121030023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنحٌدر كاظم ذٌاب فارس2578241121030026

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنذو الفقار شاكر جابر محٌسن2579241121030027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنرشاد رزاق شطب ٌونس2580241121030028

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنسامر كاطع غافل معبد2581241121030031

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنسجاد حسٌن مطرود سمٌن2582241121030032

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنضرغام عباس شامخ مطر2583241121030037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنضٌاء عبد الحمزه عبد الصاحب عٌسى2584241121030038
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعباس عطٌه كاظم حسن2585241121030041

كلٌة التربٌة/جامعة البصرة506األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً جبار عبد خطار2586241121030044

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة479األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً حامد حسٌن ربٌج2587241121030045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً حسام محمد عبد الحسٌن2588241121030046

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً عباس فالح عباس2589241121030048

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً محمد شخٌر وهد2590241121030049

االداري القادسٌة/المعهد التقن475ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً نعٌم كرٌم كاظم2591241121030051

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعلً ٌحٌى عبد طاهر2592241121030052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعمار حسن علٌوي شاط2593241121030053ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنعمار عبد الرحٌم صالح محسن2594241121030055

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنفإاد امجد كرٌم عبد االمٌر2595241121030058

اداري نٌنوى/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنكاظم جاسم فرج صكر2596241121030059

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنكرار علً شمران طعان2597241121030062

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد حسن ٌاسر خضٌر2598241121030063

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد خالد طاهر خضٌر2599241121030064

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد صالح محمد حطاب2600241121030065

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد عزٌز كوكز حمزه2601241121030067

كلٌة االداب/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد علً هادي ناٌف2602241121030068

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد عماد ذٌبان محمد2603241121030069

كلٌة التربٌة القائم/جامعة االنبار465األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمحمد قٌس عبد عطٌه2604241121030071

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمصطفى حمٌد مهدي راض2605241121030077ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمصطفى فالح موات باٌش2606241121030079

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمصطفى محمد هلٌل صكر2607241121030081

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة486األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمظهر تركً حٌاوي حسن2608241121030082

كلٌة القانون الفلوجة/جامعة االنبار500األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمهند محً حمزة ناصر2609241121030084

كلٌة القانون/جامعة البصرة510األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنمٌثم حسون علٌوي حمزة2610241121030085

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الثقلٌن للبنٌنهشام محمد عبد كشاش2611241121030088

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة502األدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌناحمد علوان ناجً محمد2612241121031001

االداري القادسٌة/المعهد التقن463ًاألدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنحسن حمٌد حنون طاهر2613241121031004

كلٌة االداب/جامعة الكوفة471األدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنرجاء حسٌن جاهل مطشر2614241121031008

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547األدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنصالح حسن حمود بوش2615241121031009ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة529األدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنعلً جمٌل جاسم محمد2616241121031011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنعماد شهٌد جبر علوان2617241121031012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة525األدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنمسلم كنوش علً جلوب2618241121031013
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االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة حٌدر الكرار للبنٌنهانً محمد هانً عطٌه2619241121031016

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة513األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌناثٌر رزاق حمود راض2620241121033001ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنازهر جابر عبد االمٌر عٌسى2621241121033003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة560األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنحسام الدٌن فٌصل عبد عوض2622241121033006

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنحسٌن علً كاطع حسون2623241121033008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة504األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنحٌدر عبد هللا صكبان صٌاح2624241121033010

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنعمار ٌاسر عٌسى حمزة2625241121033013

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة561األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنقائد شانً راضً حمزة2626241121033014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنالزم حمود حنش حسٌن2627241121033015

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى500األدبًثانوٌة المهاجرٌن للبنٌنمحمد صبار حسن جبار2628241121033017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌناحمد ابراهٌم حسن حٌاوي2629241121034001

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة مؤرب للبنٌناحمد عبد هللا سعٌد غضب2630241121034002

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى506األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنامجد صٌاح حسن مجل2631241121034004ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة599األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنانور خالد حاكم مضهد2632241121034005

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنحٌدر عزٌز حمادي ثامر2633241121034007

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنضرغام جبار فنٌخ باقر2634241121034009

كلٌة التربٌة/جامعة واسط511األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنضٌاء ابراهٌم محمد جاسم2635241121034010

كلٌة التربٌة/جامعة واسط493األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنعالء تكلٌف منخً جابر2636241121034013

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان471األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنعلً حمٌد مراخ زغٌرون2637241121034016

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى488األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنمحمد حلٌم محمد هتٌم2638241121034020ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنمحمد قاسم عبد سلمان2639241121034021

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنمروان كامل بربٌر موسى2640241121034022

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى499األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنمصطفى كامل بربٌر موسى2641241121034023

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة521األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌننبٌل علً عبد الكاظم تومان2642241121034024

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة498األدبًثانوٌة الرسول للبنٌناسعد فإاد حٌاوي نعمه2643241121035003

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة499األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنحٌدر حسٌن خلٌبص عواد2644241121035010

االداري النجف/المعهد التقن424ًاألدبًثانوٌة الرسول للبنٌنحٌدر حسٌن علً مخٌط2645241121035011

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة الرسول للبنٌنحٌدر سلمان حسن عل2646241121035013ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنسجاد راسم فرج زغٌر2647241121035016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة534األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنسعد عباس حسٌن فرهود2648241121035017

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى500األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنسالم عبد السادة حمادي حمٌدي2649241121035018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنعصام ٌوسف عباس زعل2650241121035021

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة454األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنعقٌل حسٌن علً عبد هللا2651241121035022

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى508األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنعلً عباس فاضل موسى2652241121035025
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كلٌة التربٌة/جامعة المثنى505األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنعمران جبار غثوان عبٌد2653241121035028

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة553األدبًثانوٌة الرسول للبنٌنماهر جمال عارف مرهج2654241121035029

االداري القادسٌة/المعهد التقن433ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناحمد خلٌل شاكر محمد2655241121036006

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل470األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناحمد عماد مشٌر رضا2656241121036010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناحمد مشكور كاظم شعالن2657241121036012

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌناركان عدنان لفته حسون2658241121036013

كلٌة القانون/جامعة البصرة508األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنامٌر ثابت جبار هاتف2659241121036017

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة465األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنامٌر صبٌح بنٌه خنفر2660241121036018

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد461األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنحسٌن جاسم حسن عل2661241121036022ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى506األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنحمدان كاظم واعً كاظم2662241121036027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنحٌدر عماد مشٌر رضا2663241121036028

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنحٌدر منصور داٌخ شالل2664241121036029

كلٌة القانون/جامعة البصرة520األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنرضا رحٌم عبد سعدون2665241121036031

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل518األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنرضا محسن جاسور جبار2666241121036032

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنرعد لهمود جبر شاط2667241121036033ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنصالح عبد الحسن فشالن عباده2668241121036039

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعباس عدنان عباس كاظم2669241121036040

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعبد هللا فرحان لفته ظاهر2670241121036041

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة520األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعلً باجً كرٌم موسى2671241121036044

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعلً فٌصل عاٌد عبد هللا2672241121036049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعلً محمد عنٌن حسن2673241121036051

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنعمار علً فاضل حمزة2674241121036054

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنغسان فالح مهدي بردي2675241121036055

كلٌة االداب/جامعة الكوفة473األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنلطٌف عبد محمد شرمخ2676241121036064

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد حزوٌر محمد ٌاسر2677241121036066

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد حسٌن هالل حسن2678241121036067

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد صباح محمود عباس2679241121036071

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد طالب حسٌن شخٌر2680241121036072

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل494األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد كاظم بلبوص محمد2681241121036073

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمحمد كاظم عبد الرضا ناج2682241121036074ً

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل487األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمرتضى موفق خلٌل عطٌه2683241121036075

االداري القادسٌة/المعهد التقن430ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمسار فالح هادي كرٌم2684241121036076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة526األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمصطفى حسٌن حمزة نعمه2685241121036077

كلٌة القانون/جامعة كركوك502األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمصطفى محمد نعمة محمد2686241121036079
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كلٌة القانون/جامعة القادسٌة573األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنمنتظر رحٌم ابولوٌخ عبود2687241121036080

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل499األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنوسٌم سعد درفش بن2688241121036084ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنوهاد ضامد جابر عبٌس2689241121036085

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة الزٌتون للبنٌنٌاسر عبد هللا حسٌن عبد عل2690241121036086ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة484األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنحسن عبد الخالق شبل مشجل2691241121038006

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنحسن محسن جوده حسن2692241121038008

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنحسنٌن عبد االمٌر محمد جواد عبد الرسول2693241121038009

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنسجاد حاكم رباط عوده2694241121038016

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنسجاد ماجد عبد مندٌل2695241121038017

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنسعٌد نجاح حمٌد سعٌد2696241121038018

االداري القادسٌة/المعهد التقن429ًاألدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنعباس داخل صخٌل عطٌه2697241121038019

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنعبد هللا خضر عباس متعب2698241121038021

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة478األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنعالء رحٌم سلمان هادي2699241121038022

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنعمار اكرم حسٌن جعفر2700241121038024

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنفاضل عبد الخضر علً عبٌد2701241121038025

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد531األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنمحمد ادور عبد الساده نوفان2702241121038028

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنمحمد سالم هزل وداعه2703241121038031

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنمحمود رٌاض حمزه كاظم2704241121038032

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة585األدبًثانوٌة الجمهورٌة للبنٌنمصطفى ٌاسٌن مرزوق مفتن2705241121038034

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًثانوٌة الكرار المختلطةاحمد جبٌر معٌلف سلطان2706241121090001

االداري النجف/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة الكرار المختلطةاحمد سرحان سواري حرجان2707241121090002

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة546األدبًثانوٌة الكرار المختلطةحسٌن فلٌح مصٌرع ابراهٌم2708241121090005

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة458األدبًثانوٌة الكرار المختلطةخضٌر وذاح خٌون لطٌف2709241121090006

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة603األدبًثانوٌة الكرار المختلطةصادق صكبان مذٌر عبود2710241121090008

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًثانوٌة الكرار المختلطةعطٌه رٌاح مصٌرع ابراهٌم2711241121090010

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى501األدبًثانوٌة الكرار المختلطةعلً توفٌق ٌاسر عطٌه2712241121090011

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت471األدبًثانوٌة الكرار المختلطةعلً سلٌم عبد العالً غازي2713241121090012

كلٌة القانون/جامعة البصرة521األدبًثانوٌة الكرار المختلطةمصطفى اسعد هادي محمد2714241121090014

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةاحمد حسٌن جابر وادي2715241121091002

كلٌة التربٌة/جامعة واسط507األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةاٌهاب ناظم فرج فنجان2716241121091004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةحٌدر جواد حنتوش وراد2717241121091007

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةحٌدر نجم عبد الرضا ظاهر2718241121091009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةسٌف عبد غافل مهجج2719241121091010

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةولٌد ابراهٌم حمزة طاهر2720241121091014
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة501األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةاحمد صائل صباح كشاش2721241121092001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة529األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةباسم سعٌد حسن محمد2722241121092002

كلٌة القانون/جامعة البصرة508األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةسالم كاظم عبد الحسٌن عباس2723241121092005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة506األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةصادق رحٌم جبار عبد عل2724241121092007ً

كلٌة القانون/جامعة البصرة518األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةعادل خضٌر محمد لطٌف2725241121092009

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةمحمد شخٌط سعٌد فدعم2726241121092012

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةمحمد عبد الكاظم عبد الحسٌن عباس2727241121092013

االداري القادسٌة/المعهد التقن476ًاألدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةمرتضى مطشر محسن جبار2728241121092014

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةولٌد محمد عٌدان خطار2729241121092016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةاحمد سعٌد عوان جبر2730241121093001

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة452األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةاكرم كرٌم عوان جبر2731241121093002

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةجهاد حسٌن كاظم عل2732241121093004ً

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة451األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةعباس شانً عبود كاظم2733241121093006

كلٌة االثار/جامعة الموصل436األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةعباس فاضل عوان جبر2734241121093007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةعقٌل حمزه جبار عوٌد2735241121093008

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةعلً ناشً عبود كاظم2736241121093010

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةكمال حمزه جبار عوٌد2737241121093013

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةكمال كرٌم عوان جبر2738241121093014

كلٌة االثار/جامعة الموصل426األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةمالك ناٌف عبد هللا صكر2739241121093015

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة563األدبًثانوٌة ابو حمزة الثمالً المختلطةسجاد وحٌد عبد عٌسى2740241121094002

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة عٌن شمس المختلطةحسٌن اسماعٌل ٌحٌى صاف2741241121095005ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًثانوٌة عٌن شمس المختلطةعلً فرحان موسى هاشم2742241121095011

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنانور ناوي كلٌل واجد2743241121110004

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل464األدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنتقً حمٌد حمزه عبادي2744241121110005

االداري االنبار/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنثامر سلمان مرٌسل خلف2745241121110006

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل506األدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنسالم فاهم جابر عبد الرضا2746241121110013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة597األدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنعامر عواد جوٌر جبار2747241121110015

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنعلً فٌصل حسٌن بردان2748241121110019

كلٌة االداب/جامعة البصرة456األدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنعلً كاظم عاٌد عٌاده2749241121110020

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنعلً لطٌف راضً حسٌن2750241121110021

فنون النجف/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنعلً محسن حنون عبد هللا2751241121110022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًثانوٌة بور سعٌد المسائٌة للبنٌنكاظم مهدي محمد عنجور2752241121110024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌناحمد طاهر مسلم مجهول2753241121111001

كلٌة القانون/جامعة البصرة521األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنامجد عباس صاٌل جراب2754241121111003
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االداري النجف/المعهد التقن427ًاألدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنتومان ضاحً محمد جفات2755241121111005

الرصافة/معهد االدارة429األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنثامر عبد الكاظم كامل محمد2756241121111007

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى473األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنجابر نور منشد جاسم2757241121111008

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة511األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنحمودي عدنان حسٌن ظاهر2758241121111013

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل490األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنرعد رحٌم جاسم محمد2759241121111016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنزهٌر غنً موسى ابو شنه2760241121111017

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل477األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنعلً كرٌم عبد الحسن عبود2761241121111030

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة545األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنعمار جرود ابو دحً سلطان2762241121111032

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة554األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنغانم كاظم حسن حمود2763241121111033

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنقاسم حسن كاظم عبد السادة2764241121111036

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنكرار فخري عجٌنه جبون2765241121111037

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة470األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنمحمد سلٌم كاظم عباس2766241121111041

كلٌة االثار/جامعة الموصل426األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنمرتضى فالح حسن ناج2767241121111045ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل465األدبًثانوٌة غماس المسائٌة للبنٌنمهند سالم طاهر محسن2768241121111047

االداري القادسٌة/المعهد التقن464ًاألدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌناحمد تكلٌف محمد علً عبد هللا2769241121112001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌناحمد حٌاوي حنون عبد النب2770241121112003ً

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة500األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌناٌاد حمٌد جاسم محمد2771241121112013

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنثابت عبود فرحان حسن2772241121112015

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنجرٌان جعفر راضً عراك2773241121112016

كلٌة االداب/جامعة الكوفة463األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنحسام عبد االمٌر هادي حسن2774241121112017

التقنً بغداد/معهد االدارة441األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنحسٌن عباس فاضل عباس2775241121112021

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة480األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنحٌدر عبد االمٌر كاظم محمد2776241121112026

االداري الكوفة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنسامر مصدق محمد هاشم2777241121112030

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنعامر مهٌدي عبد عذاب2778241121112037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنعباس علً عبادي حمد2779241121112041

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد522األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنعالء عباس كرٌم عباس2780241121112045

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنفالح حسن شانً غلوم2781241121112054

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنقاسم عبود كرٌم عباده2782241121112056

اداب قسم االثار/جامعة بغداد474األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنكرار كامل عبود حسن2783241121112059

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنمحمد علً تومان نادر2784241121112063

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنمروان غانم حسن جواد2785241121112067

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل469األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنمنتظر محمد فرج حنف2786241121112073

االداري القادسٌة/المعهد التقن467ًاألدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌننبٌل رسول عبد علً كاظم2787241121112076

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًثانوٌة ابن حٌان المسائٌة للبنٌنهشام عباس عزٌز شاكر2788241121112077
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اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌناحمد عبد الكرٌم عوده عرٌب2789241121113009ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنامٌر علً رهٌن عبد2790241121113021

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل467األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنجعفر سعدون محسن كاطع2791241121113026

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسن ٌاسٌن كطوف عكاب2792241121113031

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسٌن حبٌب جبري صالح2793241121113032

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسٌن حمٌد عطٌه حبٌب2794241121113034

االداري القادسٌة/المعهد التقن426ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحسٌن طالب مهدي عباس2795241121113036

اداري نٌنوى/المعهد التقن395ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنحٌدر عبد علً عباس عبد2796241121113052

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنرافد عبد المحمد عبد الحسٌن طرفه2797241121113059

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنزٌد اسعد رعد حسن2798241121113066

اداري نٌنوى/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنسجاد عوده محمد هاشم2799241121113067

فنون النجف/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنسجاد مظلوم جواد بندر2800241121113068

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنسٌف جفات عبد فهد2801241121113071

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً حسٌن هاشم فرحان2802241121113096

االداري القادسٌة/المعهد التقن466ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنعلً داخل خضٌر حرش2803241121113100

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنكرار عقٌل جله عبود2804241121113133

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة486األدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمحمد ماجد مطر دهش2805241121113158

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنمروان حمٌد صكبان عالوي2806241121113162

االداري القادسٌة/المعهد التقن430ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌننمٌر حسٌن علوان حسن2807241121113168

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة التؤمٌم المسائٌة للبنٌنولٌد ناصر حسن جبر2808241121113175

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة467األدبًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌناوس باسم سالم عباس2809241121114009

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنعبد هللا داٌخ خلٌل ابراهٌم2810241121114018

التقنً بغداد/معهد االدارة424األدبًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنعمار محٌبس محٌسن عكرود2811241121114023

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنمٌسار شهٌد عبد زٌد عطٌه2812241121114035

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة437األدبًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنمصطفى محمد فاهم عباس2813241121114037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًثانوٌة الدغارة المسائٌة للبنٌنمهند عباس حسن جاسم2814241121114041

كلٌة االداب/جامعة الكوفة464األدبًثانوٌة الشنافٌة المسائٌة للبنٌنحسٌن نجم علً جابر2815241121115005

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة الشنافٌة المسائٌة للبنٌنعبد الخالق فاهم محمد جواد سراج2816241121115006

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة سومر المسائٌةاحمد جلٌل دشمان عباس2817241121116002

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًثانوٌة سومر المسائٌةامجد مالح عبٌس جبار2818241121116004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًثانوٌة سومر المسائٌةحازم كورز صباح كشٌش2819241121116005

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًثانوٌة سومر المسائٌةحٌدر ابراهٌم عبد الرضا الف2820241121116008ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة سومر المسائٌةنبٌل الزم جواد عبد الكاظم2821241121116035

االداري القادسٌة/المعهد التقن459ًاألدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاحمد جواد كاظم عبد الحسٌن2822241121117001
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اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةاحمد كامل حسن جرو2823241121117009

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةحسام حمٌد كاظم حمٌدي2824241121117027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةحسن خالد جدعان عل2825241121117029ً

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت469األدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةحٌدر قائد ابراهٌم جٌاد2826241121117043

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةرافد اسماعٌل عبد الحسٌن عباس2827241121117049

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةزٌد رسول حسٌن عطٌة2828241121117055

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةعائد حسن جعاز وناس2829241121117071

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةعاد مناضل عباس منصور2830241121117072

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةعلً عزٌز غانم حسن2831241121117085

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة البشٌر المسائٌةكرار رحٌم مظهر شراد2832241121117096

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل479األدبًثانوٌة البدٌر المسائٌة للبنٌناحمد علً سلمان راض2833241121119001ً

الرصافة/معهد االدارة437األدبًثانوٌة البدٌر المسائٌة للبنٌنلطٌف رحٌم كرٌم جبوري2834241121119021

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًثانوٌة البدٌر المسائٌة للبنٌنمحمد فرمان كون حمٌدي2835241121119025

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة575األدبًثانوٌة البدٌر المسائٌة للبنٌنمحمد كرٌم صٌاح غافل2836241121119026

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًالخارجٌوناحمد كرٌم شداد هاوي2837241121400007

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًالخارجٌونباسم عبد الكرٌم عبد عبود2838241121400016

االداري النجف/المعهد التقن408ًاألدبًالخارجٌونطه حسٌن علً حسٌن2839241121400063

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471األدبًالخارجٌونغٌد علً كاظم حسٌن2840241121400069

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًالخارجٌونعلً رزاق مندٌل خلف2841241121400080

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًالخارجٌونعلً سالم موسى ٌونس2842241121400082

االداري القادسٌة/المعهد التقن430ًاألدبًالخارجٌونمؤمون محمد عزٌز عل2843241121400101ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن429ًاألدبًالخارجٌونمحمد جبار محسن جابر2844241121400103

االداري القادسٌة/المعهد التقن482ًاألدبًالخارجٌونمحمد سعد عوٌد جهف2845241121400108

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًالخارجٌونمحمد غنً صاحب جابر2846241121400113

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًالخارجٌونٌاسر نصٌر عبد الحسٌن عل2847241121400125ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًثانوٌة الرواد للبنٌناسراء كرٌم مرٌح عبد2848241122020001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة571األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنحسناء حسٌن عبد علٌوي2849241122020002

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد601األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنزهراء عبد الحسٌن وحٌد كاظم2850241122020003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة499األدبًثانوٌة الرواد للبنٌنزٌنب دوهان واوي عوجه2851241122020004

االداري النجف/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة الرواد للبنٌنمروه حسن علٌوي عبد2852241122020005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًثانوٌة مؤرب للبنٌنرنده هادي شمخً جبر2853241122034001

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتازهار عٌدان كاظم جابر2854241122050002

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتاسراء قٌس غالب حسن2855241122050003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتاالء عبد الحسن جبار عاص2856241122050006ً
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتالفت عذاب مطرود لفته2857241122050007

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة505األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتامنه محمد جواد كاظم2858241122050008

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة466األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتانفال عبد الحسن حربً شاٌخ2859241122050010

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى476األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتاٌمان حسٌن سلمان عبار2860241122050012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتاٌمان فاهم جبار عواد2861241122050013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتبدور وحٌد فزع برٌج2862241122050014

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتبشرى مجهول عبد طراد2863241122050015

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتحنٌن عبد الكرٌم شنباره علوص2864241122050016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتحوراء خٌري كاظم جٌاد2865241122050018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتدعاء حسن عبد عبود2866241122050021

تربٌة بنات قسم اقتصاد منزلً/جامعة بغداد481األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتدعاء محمد جبار حمزه2867241122050022

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتدعاء ٌاسر حمود ابو خضٌر2868241122050023

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناترانٌا كاظم ماٌع لطٌف2869241122050024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناترجاء جبر كرٌم وداعه2870241122050026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناترغده حسن عطٌه حمزه2871241122050028

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناترنده رشٌد حسن زاٌر2872241122050029

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناترنده علً كاظم محمد2873241122050030

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزمن غالب جٌاد زٌاد2874241122050032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة601األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزهراء حسون صعٌل كرداس2875241122050034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزهراء عذاب مطرود لفته2876241122050035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزهراء كرٌم مالك حسن2877241122050036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب عبد االله حسٌن كاظم2878241122050037

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب علً حسٌن صٌهود2879241122050038

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنب غانم عروش سرحان2880241122050039

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنه عبد الحسٌن شمران موسى2881241122050040

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتزٌنه عبد الكرٌم عبد صحبه ظاهر2882241122050041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة546األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتساجده عبد االمٌر مشاري ختالن2883241122050044

االداري القادسٌة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتساره فاضل فاهم حسن2884241122050046

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتسحر محً كافً عطٌه2885241122050048

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتسلوى مجهول عبد طراد2886241122050050

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتشٌماء كون حربً عكض2887241122050052

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتشٌماء محً كافً عطٌه2888241122050053

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتصابرٌن صبٌح عبد كاطع2889241122050055

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتعال سعد علٌوي ناصر2890241122050057
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كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتعبٌر جالل شعٌوط فرحان2891241122050058

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتعبٌر عبد االمٌر مشاري عبٌد2892241122050059

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتعلٌاء حسٌن جاسم محمد2893241122050061

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة573األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتغدٌر فاهم نور كزار2894241122050063

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتغفران رسول سلطان خماط2895241122050065

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة580األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتغفران شاكر عبد الكاظم عل2896241122050066ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتلقاء قاسم كاظم خطار2897241122050071

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتلٌلى كاظم غاوي عبد هللا2898241122050072

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتمروه عبد الحسٌن رحٌم سلطان2899241122050073

اداب قسم علم النفس/الجامعة المستنصرٌة484األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتمرٌم رحٌم راهً ساجت2900241122050074

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى511األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتمرٌم صبحً عبد شهد2901241122050075

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتنسرٌن حمٌد زغٌر خمٌس2902241122050082

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتنهى حسٌن علً عطٌوي2903241122050083

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتنور علً محمد عنجور2904241122050085

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتنورة قاسم فنوخ عبد2905241122050086

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة النهرٌن526األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتنورس سرحان مردان هنٌان2906241122050087

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة606األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتهبه حسٌن سٌكو عواد2907241122050088

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتهناء كامل جمٌل عبد الزهره2908241122050090

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة519األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتهند ناظم كزار جوده2909241122050091

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتهٌفاء جواد كاظم محسن2910241122050092

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتورود جواد ثامر ناصر2911241122050093

االداري القادسٌة/المعهد التقن473ًاألدبًاعدادٌة سكٌنة للبناتوالء باسم شالل شنجار2912241122050095

كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة البصرة 481األدبًاعدادٌة الرباب للبناتازهار فالح حسن رحٌمة2913241122051001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الرباب للبناتاسماء نعمة راضً عبد عل2914241122051002ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتاسماء ٌعقوب شهد جبر2915241122051003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الرباب للبناتامٌره سعدي مخٌف ٌونس2916241122051006

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة الرباب للبناتاٌام هادي كرٌم حسٌن2917241122051007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة501األدبًاعدادٌة الرباب للبناتاٌمان فالح حسن موسى2918241122051008

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتاٌمان نمر حسن عال2919241122051009ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًاعدادٌة الرباب للبناتبراء جواد ٌاسر حسٌن2920241122051010

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتبراء فرٌد عبد كاظم2921241122051012

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة462األدبًاعدادٌة الرباب للبناتتماره فاهم حسن حسٌن2922241122051013

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة503األدبًاعدادٌة الرباب للبناتحنان شاكر نعمة عبٌد2923241122051014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة الرباب للبناتحنٌن نعٌم تركً عبد2924241122051015
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة الرباب للبناتحنٌن هشام عامر هاشم2925241122051016

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتحوراء حازم جابر عبد هللا2926241122051018

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتحوراء سلمان حلٌم حسن2927241122051019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًاعدادٌة الرباب للبناتدعاء ناصر رحم حلواص2928241122051020

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة546األدبًاعدادٌة الرباب للبناترإى سلٌم ترف سلمان2929241122051021

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة521األدبًاعدادٌة الرباب للبناترسل اٌاد حبٌب مهدي2930241122051022

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531األدبًاعدادٌة الرباب للبناترسل حبٌب مشكور جوده2931241122051023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة الرباب للبناترواء غانم حسٌن راه2932241122051025ً

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناترٌام رشٌد عبد كاظم2933241122051027

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًاعدادٌة الرباب للبناتزهراء حسن غٌاض حرٌجة2934241122051028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة الرباب للبناتزهراء صباح كاظم عبد2935241122051029

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة490األدبًاعدادٌة الرباب للبناتزٌنب محمد هادي دحام2936241122051030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة523األدبًاعدادٌة الرباب للبناتساره حمد علٌوي راض2937241122051031ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الرباب للبناتسجى سامً اسماعٌل جاسم2938241122051034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة الرباب للبناتسجى علً خضٌر عل2939241122051035ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتسماح سالم مندٌل جارح2940241122051036

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتسهى محمود حسٌن سعٌد2941241122051037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة الرباب للبناتشفاء هادي شروم عكله2942241122051039

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة527األدبًاعدادٌة الرباب للبناتشهد محمد جاسم محمد2943241122051040

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة الرباب للبناتصبا حسن وحٌد حسٌن2944241122051042

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة الرباب للبناتضحى نجم عبد كشاش2945241122051043

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة515األدبًاعدادٌة الرباب للبناتضمٌاء سلمان غافل هدوان2946241122051044

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتظالل عبد الكرٌم زغٌر ماهود2947241122051045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة الرباب للبناتغفران حامد عبد الحمزه نشد2948241122051049

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة469األدبًاعدادٌة الرباب للبناتغفران عباس ناجً الزم2949241122051050

تربٌة بنات قسم رٌاض االطفال/جامعة بغداد491األدبًاعدادٌة الرباب للبناتغفران ناجً عٌسى موسى2950241122051051

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الرباب للبناتمروه فاضل ناصر حسٌن2951241122051055

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة590األدبًاعدادٌة الرباب للبناتندى حمزه عباس سوادي2952241122051059

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة الرباب للبناتنهروان عبد االمٌر جاسم حنتوش2953241122051061

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان473األدبًاعدادٌة الرباب للبناتنهله كاظم محمد خلف2954241122051062

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الرباب للبناتنور توفٌق فلٌح حسن2955241122051064

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536األدبًاعدادٌة الرباب للبناتنور ناظم جالب خنجر2956241122051065

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الرباب للبناتنورس عالوي هادي احمد2957241122051067

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة الرباب للبناتنٌران مهدي عبد علً برجود2958241122051068
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كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًاعدادٌة الرباب للبناتهدى طالب حسٌن هالل2959241122051073

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة511األدبًاعدادٌة الرباب للبناتهدى ناظم شالل ذرب2960241122051075

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة الرباب للبناتهدٌر فائق مطلك عبود2961241122051076

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًاعدادٌة الرباب للبناتهٌام مسٌر عوٌد رحٌمه2962241122051078

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة الرباب للبناتوفاء حسٌن ناهً توٌل2963241122051081ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًثانوٌة النور للبناتاسراء كامل عبٌد راض2964241122052006ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة النور للبناتاسراء كرٌم عنون حسان2965241122052007

االداري القادسٌة/المعهد التقن467ًاألدبًثانوٌة النور للبناتامال عبد الحمزه جار هللا عوٌد2966241122052010

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًثانوٌة النور للبناتاٌمان صالح موجد سعود2967241122052012

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة511األدبًثانوٌة النور للبناتاٌناس فٌصل شناوه كاظم2968241122052013

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًثانوٌة النور للبناتاٌهاب مٌري بردان انعٌو2969241122052014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًثانوٌة النور للبناتبشرى راضً عذاب وناي2970241122052015

قسم القانون/كلٌة القانون/جامعة تكرٌت518األدبًثانوٌة النور للبناتجٌهان حسٌن علً سلمان2971241122052017

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًثانوٌة النور للبناتحنان فرج جمٌل جبر2972241122052018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة النور للبناتدنٌا فاهم مهدي سلمان2973241122052022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًثانوٌة النور للبناترحاب مٌري بردان انعٌو2974241122052023

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًثانوٌة النور للبناترغد نعمان حسٌن مطر2975241122052024

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًثانوٌة النور للبناترقٌة فوزي كرٌم فجر2976241122052025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًثانوٌة النور للبناترواء عباس كرمود خلف2977241122052026

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًثانوٌة النور للبناتزهراء راهً جابر حمزه2978241122052029

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًثانوٌة النور للبناتزهراء محمد حسان برهان2979241122052031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًثانوٌة النور للبناتزهراء محمد حسن حسٌن2980241122052032

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًثانوٌة النور للبناتزٌنب عبٌد جابر تاٌه2981241122052035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة489األدبًثانوٌة النور للبناتزٌنب كاظم نعمه عوٌد2982241122052036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًثانوٌة النور للبناتساره حمزه سمٌر كطكوط2983241122052037

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة النور للبناتساره رحٌم جبار محمد2984241122052038

اداري نٌنوى/المعهد التقن378ًاألدبًثانوٌة النور للبناتساره فٌصل كرٌم حاجم2985241122052039

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًثانوٌة النور للبناتسحر محمد صرٌف مسٌر2986241122052040

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًثانوٌة النور للبناتسٌناء مزعل ضوٌري كصاد2987241122052042

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة النور للبناتصابرٌن اسماعٌل ابراهٌم ثجٌل2988241122052043

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497األدبًثانوٌة النور للبناتصابرٌن نعٌم معضد مجٌل2989241122052044

كلٌة التربٌة/جامعة واسط494األدبًثانوٌة النور للبناتفرح كاظم ستار بربوت2990241122052050ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة النور للبناتمروة سعٌد موحان ثجٌل2991241122052051

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة457األدبًثانوٌة النور للبناتمرٌم ماجد ثامر سعدون2992241122052052
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة557األدبًثانوٌة النور للبناتنادٌه لفته عبد مذبوب2993241122052054

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة478األدبًثانوٌة النور للبناتنبؤ محمد نجم عبد هللا2994241122052055

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة459األدبًثانوٌة النور للبناتنجاة عدنان كرٌم عباس2995241122052056

االداري القادسٌة/المعهد التقن426ًاألدبًثانوٌة النور للبناتنسرٌن علً احمد عبد الرضا2996241122052058

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًثانوٌة النور للبناتنورا حامد عٌدان عكرب2997241122052059

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة النور للبناتهبه كاظم حسون كلهام2998241122052065

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة552األدبًثانوٌة النور للبناتهدٌل كاظم كرمود خلف2999241122052067

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة النور للبناتهدٌل كامل خضر رهٌف3000241122052068

كلٌة التربٌة/جامعة مٌسان508األدبًثانوٌة النور للبناتهناء جبار عبد السٌد غافل3001241122052069

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة507األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاثمار صاحب صالح عطشان3002241122053001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاسراء حاكم حسن عبٌد3003241122053002

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاسراء علً شرٌف ستار3004241122053003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاسراء كاظم هادي موسى3005241122053004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاسراء مجٌد حمٌد ابنٌان3006241122053005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاسراء مهدي شاكر عبد عل3007241122053007ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاسٌل صفاء حسن ناج3008241122053009ً

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتامنه طارق عبد الحافظ مشتت3009241122053010

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة509األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاٌمان حامد جبر حسٌن3010241122053011

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل463األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاٌمان صاحب حسن فلٌفل3011241122053012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتاٌمان وحٌد شنان عودة3012241122053014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتبراء علً حمود سلمان3013241122053015

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتبٌداء فرحان عاجل جاسم3014241122053017

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة506األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتحنٌن ٌحٌى زغٌر شالش3015241122053020

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناترإى قابل كاظم عبد3016241122053022

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناترسل عبد اللطٌف علً عبد الوهاب3017241122053023

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناترنا سالم جاسم هامل3018241122053025

كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًاعدادٌة صنعاء للبناترٌام نعمة ٌوسف عكٌب3019241122053026

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتزٌنب جاسم هالل حرش3020241122053029

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتساجدة علً سلبوح مهدي3021241122053031

كلٌة التربٌة/جامعة واسط496األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتسارة الحاجً علٌوي جاسم3022241122053032

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتسارة طه ٌاسٌن ٌوسف3023241122053033

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة507األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتسارة عمران موسى عبد الحسٌن3024241122053034

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتسارة محمد عبد طوفان3025241122053035

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتسماح مجٌد حمٌد ابنٌان3026241122053039
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االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتشهالء علوان جبار سندال3027241122053040

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتعلٌاء عبد الحمزة عبد الحسٌن فرج3028241122053045

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة508األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتفاطمه جواد كاظم عنون3029241122053047

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتفاطمه ساجد حمٌد جابر3030241122053048

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتمروة ستار عبد الحسٌن ناج3031241122053049ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتمعالً سعدون حسٌن نور3032241122053051

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتنغم سامً عباس حسٌن3033241122053053

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة569األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتنور عالوي جدعان خنجر3034241122053054

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتنورا محمد جواد الفت3035241122053057

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتنورة علوان هلول طاهر3036241122053058

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة صنعاء للبناتهالة فٌصل غازي جار هللا3037241122053059

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتهبة مٌثم صٌهود جٌاد3038241122053060

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتهدٌر عباس عبٌد علوان3039241122053061

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة513األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتهدٌل عباس كاظم خشان3040241122053062

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة صنعاء للبناتهٌلٌن محمد كرٌم شنابه3041241122053065

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت455األدبًثانوٌة غزة للبناتابتسام خضٌر ٌاسٌن خضٌر3042241122054001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًثانوٌة غزة للبناتاسماء رضا هادي محسن3043241122054002

كلٌة االداب/جامعة الكوفة463األدبًثانوٌة غزة للبناتبنٌن سالم حسن هوٌدي3044241122054003

االداري النجف/المعهد التقن422ًاألدبًثانوٌة غزة للبناتحنٌن عبد الرزاق محمد عبد3045241122054004

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة كربالء470األدبًثانوٌة غزة للبناترشا تموز عبد العالً خضٌر3046241122054006

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة455األدبًثانوٌة غزة للبناترقٌه توفٌق حمٌد حمود3047241122054007

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًثانوٌة غزة للبناترند رزاق صاحب حمٌد3048241122054008

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة509األدبًثانوٌة غزة للبناتروٌده حسٌن كامل جباره3049241122054009

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًثانوٌة غزة للبناتزهراء عباس علً مجٌد3050241122054010

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة كربالء470األدبًثانوٌة غزة للبناتزٌنب عادل شالكه غازي3051241122054011

االداري النجف/المعهد التقن431ًاألدبًثانوٌة غزة للبناتزٌنب قاسم علً حسون3052241122054012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًثانوٌة غزة للبناتساره هادي حمٌد محمد3053241122054013

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة غزة للبناتمروه ماجد حمٌد محمد3054241122054016

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة528األدبًثانوٌة غزة للبناتمرٌم سعٌد عبد الكاظم عباس3055241122054017

كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة البصرة 476األدبًثانوٌة غزة للبناتمرٌم كرٌم عوده كاظم3056241122054018

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة516األدبًثانوٌة غزة للبناتندى سرحان بادي جبار3057241122054019

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة475األدبًثانوٌة غزة للبناتنهى صبٌح عنون صاحب3058241122054021

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًثانوٌة غزة للبناتنورس عبد األمٌر حمٌد كرٌم3059241122054023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة610األدبًثانوٌة غزة للبناتهدى عبد هللا عبد الحسٌن جابر3060241122054026
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كلٌة االداب/جامعة الكوفة468األدبًثانوٌة غزة للبناتوالء غانم جواد عبد الرضا3061241122054027

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة524األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتاسٌل عطٌة حمزه عباس3062241122055002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتاالء جلٌل كرٌم سلمان3063241122055003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة503األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتاالء عادل جبر حسن3064241122055004

االداري الكوفة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتاالء كاظم جاسم سلمان3065241122055005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتالهام حمٌد عبد كاطع3066241122055006

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتامال حسٌن علٌوي حمزه3067241122055007

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة521األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتامال مكً كاظم علوان3068241122055008

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة474األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتامنة حسن حسٌن كاظم3069241122055009

االداري الكوفة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتاٌالف ناظم عبد الحسٌن راض3070241122055010ً

االداري النجف/المعهد التقن429ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتبتول علً كاظم جبر3071241122055012

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة544األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحنان عامر صالح حبٌب3072241122055013

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة494األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحنان مقصد عبد فرحان3073241122055015

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل471األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحنان هاشم عبود عكاب3074241122055016

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة575األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحنٌن سمٌر تركً عبود3075241122055017

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة501األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحنٌن نعمان جبر مجهول3076241122055018

االداري النجف/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتحوراء محمد جاسم صالح3077241122055019

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة455األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتختام كاظم مهدي نصٌف3078241122055021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتدعاء حاتم طٌفور عل3079241122055022ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى476األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتدنٌا جبار زنبور ابو عوجه3080241122055025

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة537األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتدنٌا جواد عبد الكاظم عودة3081241122055026

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة449األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناترإى حسٌن جاهل عودة3082241122055027

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة587األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناترسل ازهر عبد الكاظم سعد3083241122055028

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناترسل عبد المهدي كاظم موسى3084241122055029

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى472األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناترغد هادي عبد الحسٌن عبادي3085241122055030

االداري الكوفة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناترغده كاظم جاسم محمد3086241122055031

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة578األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناترقٌه ناجح غازي صحن3087241122055032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتزهراء شاكر حبٌب محمد3088241122055033

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة567األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتزهراء عبد مسلم برهان عبد الكاظم3089241122055034

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة478األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتزٌنب كرٌم حمزه نجم3090241122055036

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة518األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتزٌنب مصدق محمد هاشم3091241122055037

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة482األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتسجى غانم جاٌش محمد3092241122055038

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتشهد علً كاظم مهدي3093241122055043

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتشهالء عبد مسلم عباس طالب3094241122055044
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كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتعال اٌاد صالح كشٌش3095241122055046

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة469األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتفاطمة داخل عبطان عودة3096241122055048

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتفاطمة طالب كاظم علوان3097241122055049

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتفاطمة علً عباس عبد هللا3098241122055050

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة591األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتكوثر صالح مهدي كاظم3099241122055051

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة497األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتكوثر نعمة كاظم عبد عون3100241122055052

االداري النجف/المعهد التقن468ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتمروة اٌاد عبد الكاظم عودة3101241122055053

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتمرٌم باسم مظلوم عوض3102241122055055

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة496األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتمرٌم عواد نهٌر بلبول3103241122055057

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة526األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتنسرٌن محمد جاسم محمد3104241122055059

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى495األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتنوره جودي علوان سلمان3105241122055062

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتهبة رزاق راضً جودة3106241122055063

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة511األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتهدٌل صاحب عبد الواحد عبد الحسٌن3107241122055064

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتهدٌل كامل فشالن هلول3108241122055065

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة506األدبًاعدادٌة زنوبٌا للبناتهدٌل منهل عباس مهدي3109241122055066

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاسراء فاهم علٌوي كاظم3110241122056001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتامل عبد الرضا مهدي غزاي3111241122056002

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى477األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاٌمان عبد الزهرة حسٌن عطٌة3112241122056003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة602األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاٌمان موجد حسون جبر3113241122056004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاٌناس حمزة حسٌن عبٌس3114241122056005

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتبشرى رٌسان علً سلمان3115241122056006

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتبشرى محمد عبٌد عطٌوي3116241122056007

اداري نٌنوى/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتبشرى نعمان عبد الرزاق عبد الحسٌن3117241122056008

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى510األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتحوراء عبد الحسٌن مزهر حسن3118241122056009

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتخدٌجة كامل عبد الرضا دال3119241122056010ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناترغد هادي لفتة سلمان3120241122056011

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناترفد ماجد جابر حسٌن3121241122056012

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتزٌنب عودة كاظم عٌسى3122241122056013

االداري القادسٌة/المعهد التقن481ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتزٌنب كاظم بدر جاسم3123241122056014

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتزٌنب مجٌد فرحان كاظم3124241122056015

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتساجدة حسن مطر علوان3125241122056016

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتسارة قاسم سعٌد حول3126241122056017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتساالر رزاق محسن حمزة3127241122056018

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة594األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتفاطمة عبادي راجً ساجت3128241122056020
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتمروة حمٌد فرحان كاظم3129241122056021

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة595األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتمنار جاسم محمد برغوث3130241122056022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتمنار كاظم وادي غاوي3131241122056023

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتنبؤ داخل نعمة صالح3132241122056024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة513األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتندى تركً مهدي سلمان3133241122056025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة502األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتنهاد كرٌم محً حنون3134241122056026

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتنورا حسن ادرٌس لفتة3135241122056027

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتنورس صباح موسى عٌدان3136241122056028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة502األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتوالء حمزة مسٌر علوان3137241122056030

كلٌة االداب/جامعة البصرة461األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتوالء سوادي عبد السادة وناس3138241122056031

االداري القادسٌة/المعهد التقن469ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناتاسراء ٌوسف حسٌن جبر3139241122057001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتاسٌل دكمان ردام مطر3140241122057003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة512األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتاالء صالح حسٌن خضر3141241122057004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتانعام جاسب علً رحمان3142241122057005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتبتول مٌري فانوس خنٌخر3143241122057007

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناتبٌداء محمد طراد حسٌن3144241122057008

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة499األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتختام شنٌور لفته كاظم3145241122057013

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتدعاء مهدي علً محمد3146241122057015

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناتدنٌا محمد شالكه جبار3147241122057018

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة السنٌة للبناترشا فاهم مندٌل هاطور3148241122057020

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناترشا مهدي هاشم مهدي3149241122057021

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى509األدبًاعدادٌة السنٌة للبناترغد عادل كزار جالب3150241122057022

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة554األدبًاعدادٌة السنٌة للبناترغد عبد هللا حسان عل3151241122057023ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناترقٌه صباح عطٌه موسى3152241122057024

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناتروٌدة عبد العباس تركً عطٌة3153241122057025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة506األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتروٌده محسن صاحب شنٌن3154241122057026

االداري المسٌب/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناتزهراء لفته كاظم جعفر3155241122057027

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتزٌنب محمد نجم عبد3156241122057029

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتزٌنب محمد ٌوسف عباس3157241122057030

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى505األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتسماح حلٌم علوان حسٌن3158241122057034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتسماح عباس عبد جاسم3159241122057035

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتسماح محمد مصدق رحمن محمد3160241122057036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتصابرٌن خلٌل محسن وناس3161241122057039

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة السنٌة للبناتصابرٌن نعمه محمد هادي3162241122057040
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتفاطمه بهلول طارش حسٌن3163241122057041

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتفاطمه قاسم جواد كاظم3164241122057043

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة506األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتفضاء ٌاسٌن ناعور حسٌن3165241122057046

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتكفاء حسونً ونان جاسم3166241122057047

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة541األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتمروه رسول كزار جالب3167241122057049

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة533األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتمرٌم عبد الحلٌم علوان عبٌس3168241122057050

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة576األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتمشارق فرحان حسٌن عل3169241122057051ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتنادٌة جبر شعالن صباح3170241122057052

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتنبراس نعمه محمد هادي3171241122057053

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتنجاة صالح كاظم راض3172241122057054ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة520األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتندى حسٌن صاحب شنٌن3173241122057055

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت481األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتنور محمد مرٌد عراك3174241122057057

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتهبه احمد جبر محمد3175241122057059

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتهبه علً فاهم مدلول3176241122057060

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتهناء فاضل عرب وجالن3177241122057062

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتهند اثٌر ناظم كاظم3178241122057063

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة السنٌة للبناتوهب على هللا هانً حسٌن3179241122057064

كلٌة االداب/جامعة بغداد499األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتاسٌل احمد صالح حسٌن3180241122058002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة511األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتامال كرٌم عبد وال3181241122058004ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة566األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتانغام برهان شهٌد حسون3182241122058005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتانغام محمد جواد كاظم غتار3183241122058006

كلٌة التربٌة/جامعة واسط498األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتاٌالف زكً داخل عبد الكرٌم3184241122058008

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة513األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتاٌناس جواد شمخً جبر3185241122058009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة585األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتتمارا محمد كامل جواد3186241122058010

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة617األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتحنٌن جبل عبد دعٌدع3187241122058011

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتدعاء محمد خالد طعمه3188241122058014

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل491األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناترإى هادي فرحان صالح3189241122058015

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتراوٌة سلٌم كاظم حسن3190241122058016

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناترحاب حمٌد ذٌاب شاهٌن3191241122058017

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة486األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناترغده احمد كاظم عبد الحسٌن3192241122058018

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناترواء عالء الدٌن محمد راه3193241122058020ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزهراء سلٌم جواد هادي3194241122058021

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزهراء صباح عبد االمٌر مهدي3195241122058022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة503األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزهراء نعٌم كاظم حمادي3196241122058024
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنب جمعه حبٌب نصار3197241122058025

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنب حاتم تاٌه كاظم3198241122058026

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنب علً طاهر ٌاسٌن3199241122058027

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنه حاتم تاٌه كاظم3200241122058028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتزٌنه هادي جوده غنٌفص3201241122058029

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتساره عبد الرزاق علً خلٌفة3202241122058030

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة502األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتساره علً كاطع حسٌن3203241122058031

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت468األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتصابرٌن حسٌن عبد غٌالن3204241122058033

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتضمائر رزاق بدر حسٌن3205241122058035

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة554األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتفاطمه عبد الكرٌم زغٌر عراك3206241122058038

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتفاطمه ناجح حسن مرزوك3207241122058039

كلٌة القانون/جامعة البصرة519األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتفاطمه ناشً جاسم فارس3208241122058040

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتكوثر غافل سالم مشكور3209241122058041

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتكوثر كامل علً جبر3210241122058042

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمروه جاسم محمد ثجٌل3211241122058043

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمرٌم عبد هللا مسلم حسٌن3212241122058047

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمسار هاشم محمد عوٌد3213241122058048

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتموج علً حسٌن جابر3214241122058049

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمٌثاق محمد جواد كاظم3215241122058050

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمٌساء علً حسٌن لٌل3216241122058051

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمٌعاد طالب شمران نبهان3217241122058052

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتمٌالد ثامر غالً بلٌل3218241122058053

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنبؤ رحٌم وحٌد جاسم3219241122058054

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة502األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنرجس اسٌود رجه عزوز3220241122058055

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنور جاسم عبد تعمة3221241122058057

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل497األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنور حسٌن جواد سلمان3222241122058059

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنور ضٌاء فرحان الزم3223241122058060

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنور علً نعمة راض3224241122058062ً

كلٌة االداب/جامعة الكوفة467األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنورس رضا عبد مهدي3225241122058063

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتنوره جواد عبد الكاظم عل3226241122058064ً

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة514األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتهبه توفٌق جبار زغٌر3227241122058066

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتهدى فرحان عبد هللا صاحب3228241122058067

كلٌة القانون/جامعة البصرة523األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتهدى ٌعقوب حسٌن جاسب3229241122058068

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة524األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتهدٌر احمد صالح مهدي3230241122058069
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كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة438األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتهدٌل احمد صالح حسٌن3231241122058070

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة الدٌوانٌة للبناتهدٌل خالد زٌد ناصر3232241122058071

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة االنبار476األدبًاعدادٌة اسماء للبناتابتسام صحٌو حسٌن محمد3233241122059001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة555األدبًاعدادٌة اسماء للبناتادٌان علً ارحٌمه سلمان3234241122059002

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة570األدبًاعدادٌة اسماء للبناتازهار شرشاب فلٌح برٌج3235241122059003

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة اسماء للبناتاسٌل عدنان شدهان راض3236241122059004ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى511األدبًاعدادٌة اسماء للبناتاقبال عبد هللا محمد سلمان3237241122059006

كلٌة القانون/جامعة البصرة520األدبًاعدادٌة اسماء للبناتانوار جواد داخل علوان3238241122059007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة اسماء للبناتاٌات عباس كاظم حمزه3239241122059008

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة574األدبًاعدادٌة اسماء للبناتاٌناس فرٌد حاكم شنجار3240241122059010

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة اسماء للبناتبشرى عبد االمٌر غافل عوٌد3241241122059011

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتبٌان فاضل خضٌر عباس3242241122059012

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتتبارك محمد رضا ناصر جعفر3243241122059013

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة465األدبًاعدادٌة اسماء للبناتثناء سعران حمود عواد3244241122059014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة اسماء للبناتجنان كاطع شلج عبد3245241122059015

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة اسماء للبناتحنان مراد عبٌد وحٌش3246241122059016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة اسماء للبناتحنٌن راجح تاٌه فرج3247241122059017

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة اسماء للبناتحوراء حمٌد عبد الساده لطٌف3248241122059018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة اسماء للبناتحوراء دالً فرج سوادي3249241122059019

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتحوراء عزٌز حداوي كاظم3250241122059020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة اسماء للبناتدعاء حسٌن علً محمود3251241122059023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة559األدبًاعدادٌة اسماء للبناترسل حٌدر كامل دوش3252241122059024

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًاعدادٌة اسماء للبناترفل عبد الكاظم سلمان هربد3253241122059025

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة563األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزمن عباس عطٌه كاظم3254241122059027

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل499األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء جونً عامر عالك3255241122059028

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة505األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء حسن شمران شهد3256241122059029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة533األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء عبد الرحٌم ماشً هادي3257241122059031

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء كطران عبد الرضا ابراهٌم3258241122059032

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزهراء محمد كرٌم نعمه3259241122059033

تربٌة ابن الرشد قسم اللغة الكردٌة/جامعة بغداد504األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزٌنب جاسم محمد عسكر3260241122059034

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتزٌنب رزاق عبود حاصود3261241122059035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزٌنب سعٌد هوٌدي جاسم3262241122059036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزٌنب عباس شمران شهد3263241122059037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزٌنب علً ماشً جالب3264241122059039
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كلٌة القانون/جامعة القادسٌة567األدبًاعدادٌة اسماء للبناتزٌنب مهدي صالح كشاش3265241122059040

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/جامعة كربالء541األدبًاعدادٌة اسماء للبناتساره شاكر حسن ركبان3266241122059041

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًاعدادٌة اسماء للبناتساره عنٌد حسونً عبٌد3267241122059042

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة اسماء للبناتساره غائب خطٌط مشاري3268241122059043

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة509األدبًاعدادٌة اسماء للبناتسحر هدهود ربٌع فرحان3269241122059044

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة اسماء للبناتسمٌه حلو محمد حسان3270241122059045ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة483األدبًاعدادٌة اسماء للبناتصبا علً جبر جوده3271241122059047

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة اسماء للبناتصفا عامر علً شعالن3272241122059048

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531األدبًاعدادٌة اسماء للبناتضحى عبد الكاظم محمد عبد خضٌر3273241122059049

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة589األدبًاعدادٌة اسماء للبناتطٌبه حسٌن عبٌد نغٌش3274241122059050

كلٌة التربٌة القائم/جامعة االنبار463األدبًاعدادٌة اسماء للبناتعبٌر رسول عباس عبد الحسٌن3275241122059051

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة اسماء للبناتعبٌر فاضل مٌري صاحب3276241122059052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494األدبًاعدادٌة اسماء للبناتعذراء هادي علٌوي كركاد3277241122059054

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى507األدبًاعدادٌة اسماء للبناتغفران ناجً عبد العباس عبود3278241122059058

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة554األدبًاعدادٌة اسماء للبناتفاطمه حسن عجه نصار3279241122059059

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة اسماء للبناتفاطمه شاكر سٌكو عواد3280241122059060

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة اسماء للبناتقبٌله كامل محمد عبد هللا3281241122059061

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى480األدبًاعدادٌة اسماء للبناتفرح مصطفى محمد شلٌج3282241122059062

كلٌة القانون/جامعة البصرة514األدبًاعدادٌة اسماء للبناتلٌلى راجً عبد الرسول فرهود3283241122059063

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة اسماء للبناتمرٌم عبد هللا محمد سلمان3284241122059064

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتمسار محمد خضٌر عباس3285241122059066

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة اسماء للبناتمٌرهان عطٌه فالح كشمر3286241122059067

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتمٌالد طالب جواد ظاهر3287241122059068

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتنرجس عبد نور حسٌن جابر3288241122059070

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة446األدبًاعدادٌة اسماء للبناتنور رزاق كرٌم سالم3289241122059071

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة564األدبًاعدادٌة اسماء للبناتنور صادق كاظم فجر3290241122059072

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة605األدبًاعدادٌة اسماء للبناتنور عبٌد عامر عالك3291241122059073

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة اسماء للبناتنور فٌصل غازي صاحب3292241122059074

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة اسماء للبناتنورس ناظم حرمن محمد3293241122059078

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة اسماء للبناتهدٌل صبري شاكر عبود3294241122059081

كلٌة التربٌة/جامعة واسط509األدبًاعدادٌة اسماء للبناتورود حمٌد دخٌل جبر3295241122059083

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة اسماء للبناتورود نجم عبد ناصر3296241122059084

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة اسماء للبناتوالء حمٌد عطوش جٌاد3297241122059085

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة581األدبًثانوٌة االنتصار للبناتاٌمان نعمان حسن حسٌن3298241122060002
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كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًثانوٌة االنتصار للبناتحال جالوي جواد عبد3299241122060003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًثانوٌة االنتصار للبناتحنان جواد عمران ابو جاسم3300241122060004

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة520األدبًثانوٌة االنتصار للبناتزٌنب عبد مسلم جبار شٌال3301241122060005

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة االنتصار للبناتسمٌه نجم عبد لفته3302241122060007

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت462األدبًثانوٌة االنتصار للبناتعذراء حسون شمخً جبر3303241122060008

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة533األدبًثانوٌة االنتصار للبناتعذراء علً عبد زٌد جٌاد3304241122060009

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة االنتصار للبناتمروه عبد السادة حسٌن عبٌد3305241122060011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة530األدبًثانوٌة االنتصار للبناتنبؤ كصان كاظم خلف3306241122060012

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة536األدبًثانوٌة االنتصار للبناتنضال رحمن عبد موسى3307241122060013

االداري النجف/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة االنتصار للبناتنوره علً كرٌم فرحان3308241122060014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًثانوٌة االنتصار للبناتهدٌل ضٌاء موسى كاظم3309241122060016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة584األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتاسماء كاظم دلٌح كرم3310241122061002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتاالء رحٌم خضٌر عباس3311241122061005

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتبنٌن ثائر علً حسٌن3312241122061008

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحنٌن رضا عوده وادي3313241122061009

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحنٌن شامل محسن علوان3314241122061010

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحنٌن فاضل عباس عبد هللا3315241122061011

كلٌة القانون/جامعة البصرة524األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحنٌن مهدي سمٌر سعدون3316241122061013

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى509األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحوراء جمعه فرحان سلمان3317241122061014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحوراء عبد الكرٌم عبد الحمٌد عبد العزٌز3318241122061015

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة510األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتحوراء فإاد خضر موحان3319241122061016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتدانٌا ناجً جناح عوده3320241122061017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة555األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتدعاء عوٌد لفته علٌوي3321241122061019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة560األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتدعاء كاظم عبد سرٌح3322241122061020

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتدعاء كامل مخٌف هربود3323241122061021

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد505األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتدعاء محمد كرٌم هندي3324241122061022

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناترسل صباح فرحان حسن3325241122061024

اداري نٌنوى/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناترسل قاسم جاسم نزال3326241122061025

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناترشا غانم عبد سرٌح3327241122061026

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناترنا ناظم جبر محٌسن3328241122061027

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة513األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناترٌم حازم عبد االمٌر عبد الحسٌن3329241122061029

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء جودة كاظم مهدي3330241122061032

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد469األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء حاكم عبد مظلوم3331241122061033

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء حٌدر كاظم حسن3332241122061034
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء عباس جابر سرحان3333241122061035

كلٌة القانون/جامعة كركوك495األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزهراء عبد الهادي محمد غازي3334241122061036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزٌنب باسم حسن عبد الزهره3335241122061037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزٌنب عبد الحسن محمد حسن3336241122061038

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتزٌنه حسن فضل كسار3337241122061041

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتسارة عبد العباس كرٌم فرحان3338241122061043

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة503األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتساره رعد رسام عل3339241122061044ً

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة467األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتسجال محمد كرٌم هندي3340241122061045

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة559األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتسهاد عبد الزهره مرزوك جوان3341241122061047

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتطٌف صاحب محمد عبٌد3342241122061048

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتفاتن اسامه فاضل علوان3343241122061050

كلٌة التربٌة/جامعة واسط506األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتفرح كرٌم عباس هوله3344241122061052

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتكاثرٌن فاخر حاتم شرهان3345241122061053

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة585األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتمروة عبد الهادي لفته زغٌر3346241122061055

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتمروة هادي حمزه مخٌف3347241122061057

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة525األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتمنار جواد كاظم مراد3348241122061058

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة565األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتمنار هلٌل مهدي فرحان3349241122061059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتنبؤ حازم عبد االمٌر عبد عل3350241122061060ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتنغم هاشم كردي حمٌدي3351241122061061

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة501األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتنور احمد علً ناصر3352241122061062

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة571األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتنور باسم جواد كاظم3353241122061063

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة523األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتنور جاسم غافل حنتوش3354241122061064

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتنور علً مشجل خلف3355241122061065

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة505األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتهبة حاكم رباط عوده3356241122061066

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة488األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتهجران ٌوسف شوٌش حمد3357241122061067

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتهدى عباس جاسم حسٌن3358241122061068

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتهدى عظٌم حمزه عوده3359241122061069

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًاعدادٌة مٌسلون للبناتوقار جبار حسن سلمان3360241122061070

كلٌة االداب/جامعة الكوفة468األدبًاعدادٌة حلب للبناتاسراء صاحب نعمه عبد الواحد3361241122062001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة504األدبًاعدادٌة حلب للبناتاسراء صالح عباس امش3362241122062002

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًاعدادٌة حلب للبناتاسٌل حسٌن جابر خلف3363241122062003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة551األدبًاعدادٌة حلب للبناتاالء رحٌم راهً موسى3364241122062005

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًاعدادٌة حلب للبناتحنان علٌوي مطشر خلٌف3365241122062006

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة حلب للبناتدعاء عبد هللا زرزور علوان3366241122062007
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة510األدبًاعدادٌة حلب للبناتدعاء كاظم حمٌدي فرحان3367241122062008

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى505األدبًاعدادٌة حلب للبناترضاب محمد حسٌن حمزه3368241122062009

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة حلب للبناتزهراء حسٌن حسن ناج3369241122062012ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة حلب للبناتزهراء محمد جواد كاظم جوده3370241122062014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة565األدبًاعدادٌة حلب للبناتزٌنب شخٌر فرهود مشٌر3371241122062017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة حلب للبناتزٌنب محسن عبد عباده3372241122062018

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة حلب للبناتشٌماء علً كاظم ظاهر3373241122062019

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة حلب للبناتعبٌر عٌسى كاطع كمر3374241122062021

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة حلب للبناتفاتن علٌوي حسٌن حمزه3375241122062022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة حلب للبناتفاطمه كصمول عبد الحسٌن حرٌز3376241122062023

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة حلب للبناتمروج كاظم حساب ونان3377241122062025

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة حلب للبناتمروه عبد علً باذر حسٌن3378241122062027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة حلب للبناتنادٌه عامر مظلوم حسٌن3379241122062028

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًاعدادٌة حلب للبناتنبؤ كرٌم هاشم محمد3380241122062029

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى509األدبًاعدادٌة حلب للبناتنوال هوٌل كاظم جودة3381241122062030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة حلب للبناتهبه قاسم كاظم عل3382241122062031ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًاعدادٌة حلب للبناتهدى تركً جاسم ماش3383241122062032ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتاسراء ستار جبر جاسم3384241122063001

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتاالء جاهل جالد كاظم3385241122063002

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة608األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتانفال حسان وذاح عرد3386241122063003

كلٌة التربٌة/جامعة واسط497األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتاٌام قاسم عبد عباس غضب3387241122063004

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتاٌمان فارس سلمان نجم3388241122063005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتخٌرات مهدي فرحان عذاب3389241122063006

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة526األدبًاعدادٌة الكوثر للبناترفل اٌهم عبد الجلٌل حمزه3390241122063008

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الكوثر للبناترنا رزاق جبر جاسم3391241122063009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الكوثر للبناترٌام ٌقظان هانً حمٌد3392241122063011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتزهراء بدر موحان عبد هللا3393241122063012

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتزهراء فاضل دخٌل سرحان3394241122063013

اداري نٌنوى/المعهد التقن390ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتزهراء محسن كاظم سبت3395241122063014ً

االداري المسٌب/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتزٌنب عامر عبد موسى3396241122063015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة524األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتزٌنب محمد جبار عل3397241122063016ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتزٌنب مطر واعً بشاره3398241122063017

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتسجى احمد خضٌر محمد3399241122063019

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتسمر علً عبد موسى3400241122063021
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اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتشفق علً حٌدر جابر3401241122063023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتشهد عبد المحسن هادي ناٌف3402241122063024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتشهد محمد كاطع غازي3403241122063025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة521األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتعلٌاء عامر صالح حسن3404241122063027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتفاتن كامل مرجون عبود3405241122063028

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتفاطمه عصام صالح حسن3406241122063029

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتفاطمه قاسم كاظم خطار3407241122063030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتفرح شاكر محمد حسٌن3408241122063031

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتمروه مهند مجٌد جبار3409241122063032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتمرٌم رزاق نعمه مهدي3410241122063033

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتنور صباح جبر روٌع3411241122063035ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتنورس عبد االمٌر شهاد محٌسن3412241122063038

االداري القادسٌة/المعهد التقن470ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتنوركان كرٌم كاطع عبد3413241122063039

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهاله شعالن هادي شعالن3414241122063041

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهبه عبد الرضا رشودي هلوس3415241122063042

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهبه عبودي جمٌل حبٌب3416241122063043

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة508األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى حسٌن علً مجٌد3417241122063044

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة630األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى رٌاض هاشم جدوع3418241122063045

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى صباح جبر روٌع3419241122063046ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهدى فاضل عباس ٌوسف3420241122063048

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتهند عبد الكرٌم عبودي حسن3421241122063049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة الكوثر للبناتوالء عبد الرضا كرٌم عباده3422241122063050

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة579األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات دعاء جبار كرٌم بٌد هللا3423241122064005

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات رحاب صفاء ناجً جاسم3424241122064007

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات زٌنب شفٌع صاحب جاسم3425241122064008

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات سارة خٌري عباس حسن3426241122064009

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل490األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات سارة هاشم شرٌف هاشم3427241122064010

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات سارة وعد عناد بجاي3428241122064011

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة572األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات غفران باسم عبد طشار3429241122064015

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات فاتن حبٌب شحل كاظم3430241122064016

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة463األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات نور رٌسان حمٌد ناٌف3431241122064020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة501األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة فاطمة الزهراء للبنات هبه طالب عبد علً عباس3432241122064023

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتاسراء كرٌم جدعان حسون3433241122065001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة544األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتاسٌا حسن علً جوده3434241122065002
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كلٌة االداب/جامعة القادسٌة499األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتاسٌل حسن عبد حسٌن3435241122065003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة598األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتانوار ظاهر حسن جالب3436241122065006

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت486األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتحنٌن خلٌل محسن راجح3437241122065010

االداري القادسٌة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتحوراء صباح حسن حوران3438241122065011

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتحوراء ناظم عبد عباس3439241122065013

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة563األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتدعاء جابر مهدي ناصر3440241122065014

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتدعاء سامً محمد حمزه3441241122065016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتدعاء سعد ابراهٌم محمد3442241122065017

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًثانوٌة بلقٌس للبناترباب حمٌد مبارك محٌسن3443241122065018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًثانوٌة بلقٌس للبناترسل محمد شمخً علوان3444241122065019

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة538األدبًثانوٌة بلقٌس للبناترهام كرٌم غضب جواد3445241122065021

االداري القادسٌة/المعهد التقن480ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتزمن عبد الحاكم ٌاسر محمد3446241122065022

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة479األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتزٌنب جاسم حمزه جوده3447241122065023

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتزٌنب زغٌر عبد عطٌه3448241122065024

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتساره محمد فرحان غازي3449241122065025

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتسجى سلمان كاظم عنفوص3450241122065026

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى479األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتسلمى لٌلو جساب جبر3451241122065027

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتسهام محمد كاظم بجاي3452241122065028

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة533األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتشٌماء مٌري خٌر هللا مغٌر3453241122065029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتشٌماء نعٌم عذاب مزعل3454241122065030

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتصابرٌن ناظم عبٌد رجه3455241122065031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتعبٌر حسٌن فلٌح حسن3456241122065032

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت504األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتفاتن حسٌن عنٌد عل3457241122065035ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتفرح محمد صدام ضمد3458241122065036

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى507األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتلقاء نوري داٌخ شمام3459241122065037

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة595األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتنور جالوي جبار عٌفان3460241122065041

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة530األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتنور حمٌد شجر عٌدان3461241122065042

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة609األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتنور عبد الحسن جواد كاظم3462241122065043

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل505األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتنور عقٌل فإاد جٌاد3463241122065044

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة536األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتنور محمد صالح سلمان3464241122065045

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتهاجر عبد االمٌر مكسور خرٌبط3465241122065046

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة605األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتهدى علً تركً عبد3466241122065048

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة558األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتهدٌر حسٌن فلٌح حسن3467241122065049

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتورود حمود ناصر حسٌن3468241122065050
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كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى473األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتابتهال مدحة ٌاسٌن طه3469241122066001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة502األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتازهار هادي سعٌد هاشم3470241122066002

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة605األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتاسراء صباح حسن زنبور3471241122066003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة506األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتاسراء عبد القادر حسان حمٌدي3472241122066004

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة570األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتامال عبد الحمزه برهً عجل3473241122066006

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة585األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتاٌفان عبد علً حامد مطلب3474241122066007

كلٌة التربٌة/جامعة واسط492األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناترجاء فالح حسن عل3475241122066013ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة617األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناترسل ماجد كاظم محنون3476241122066015

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة471األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتزهراء رحم مذري مطر3477241122066016

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتزٌنب اٌاد ٌاسٌن محمد3478241122066018

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتسلوى حسٌن برهً عجل3479241122066020

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتصابرٌن صادق عبد االمٌر ناج3480241122066023ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتصبا خلٌل مفتن عبود3481241122066024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتعذراء كاظم خضٌر عباس3482241122066027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتلمٌاء هادي كاظم زغٌر3483241122066029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة498األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتلٌلى عبودي عبد الحسٌن الٌج3484241122066030

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة541األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتنورس مٌري عبد شعٌوط3485241122066033

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة520األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتهاله مجٌد كاظم حسٌن3486241122066034

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتهبه علً محمد عبود3487241122066035

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًثانوٌة الشافعٌة للبناتهبه كامل خفٌف حج3488241122066036ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن451ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتاحالم خالد محمد حسٌن3489241122067001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتازهار حسن كشكول ظاهر3490241122067002

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة565األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتازهار نعٌم راهً حسٌن3491241122067003

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتجنان سوادي جاسم رداف3492241122067006

االداري القادسٌة/المعهد التقن429ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتحسنه جاسم عبد فرحان3493241122067007

كلٌة القانون/جامعة كربالء531األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتدعاء عبد الرضا عبد عون مشكور3494241122067009

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتذكرى كرٌم هاتف عباس3495241122067010

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناترسل حٌدر عبد العزٌز خضٌر3496241122067011

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة585األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناترواء باسم فرحان ٌوسف3497241122067012

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتزهراء محمد منصور حسون3498241122067014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتزٌنب عبد االمٌر عزٌز عل3499241122067015ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتسارة حسن حامد هزاع3500241122067016

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتسارة ٌونس خضر غٌدان3501241122067017

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل482األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتصفاء سعد نعٌم جرٌود3502241122067020
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االداري القادسٌة/المعهد التقن459ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتعبٌر حسن عبٌس حمزة3503241122067021

االداري المسٌب/المعهد التقن405ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتفاطمة عبد العباس ظنة عوف3504241122067028ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة556األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتفاطمة علً عبد كشاش عبود3505241122067030

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتفضاء كرٌم عبد المحسن مشٌر3506241122067032

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتمروة علً حسٌن كاظم3507241122067035

كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة البصرة 480األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتمنال كرٌم جفات شناوة3508241122067036

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتمنى عبد الحمٌد نجم عبود3509241122067037

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتمٌسم ٌاسٌن جاسم حاجم3510241122067039

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتنورس ماجد عوٌز تاٌه3511241122067041

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة454األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتهاجر كرٌم كاظم جبار3512241122067042

كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة البصرة 481األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتهبة جساب جٌاد بشٌت3513241122067043

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتهجران كاظم مخٌف سهٌل3514241122067046

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة546األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتهدٌر قٌس عطا هللا جالب3515241122067047

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة461األدبًالوقف الشٌعً- ثانوٌة بنت الهدى للبناتوفاء محمود عزٌز ناصر3516241122067050

االداري النجف/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتاسٌل جساس جواد عباس3517241122068002

االداري المسٌب/المعهد التقن403ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتافراح صالح مهدي ثامر3518241122068003

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتانتصار جابر عبادة جٌاد3519241122068004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة486األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناترقٌه نذٌر حسن حلوٌص3520241122068007

االداري الحوٌجة/المعهد التقن383ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناترٌام عباس فلفل عبد3521241122068008

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتزٌنب حازم حسن عباس3522241122068009

االداري النجف/المعهد التقن435ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتزٌنب حسن جبار لفته3523241122068010

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتسارة كافً عبد عل3524241122068011ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتسحر عبد الجلٌل صاحب حسن3525241122068012

االداري النجف/المعهد التقن411ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتشفاء عدنان راشد حمد3526241122068013

االداري النجف/المعهد التقن434ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتصبا محمد شاكر عباس3527241122068015

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتغادة عبد الزهرة محسن عل3528241122068017ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة527األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتفاطمه عاٌد بانً محٌدش3529241122068018

االداري الكوفة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتلمٌاء كاظم عٌسى عذاب3530241122068019

االداري القادسٌة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتمنتهى كاظم كرٌم حمزة3531241122068021

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتمها سالم جٌاد كاظم3532241122068022

االداري النجف/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتنورة كرٌم محمد حسان3533241122068024ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتهبة رزاق شاطً عواد3534241122068026

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة519األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتهند خالد عباس حمزة3535241122068027

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة529األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتهٌام مراد نعمة غال3536241122068028ً
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كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة494األدبًثانوٌة أم المإمنٌن للبناتوسن عباس عٌدان برهان3537241122068029

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتابتهال صالح عبد الحسٌن نعمه3538241122069002

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتابتهال محمد سعدون كزار3539241122069003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة528األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتاسراء علً جابر عبد هللا3540241122069004

اداري نٌنوى/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتاسماء مالك كزار جاسم3541241122069006

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتاالء جواد كاظم عل3542241122069007ً

كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة البصرة 479األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتامال حاكم وناس منذور3543241122069008

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتامل دوهان محمد صحن3544241122069009

االداري القادسٌة/المعهد التقن476ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتانصاف سعد محمد عباس3545241122069010

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة508األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتانمار علً فنجان كاظم3546241122069011

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتبلسم عبد الحسن مشعان محمد3547241122069016

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة505األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتبنٌن حامد كاظم حمزه3548241122069017

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت471األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتبنٌن عقٌل داخل هاشم3549241122069019

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتبنٌن ماجد عبد الكاظم هادي3550241122069020

االداري النجف/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتجنان ابراهٌم عبد االمٌر مشن3551241122069023ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتحنان اركان صاحب عسل3552241122069025

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتحنٌن عدنان عجمً محمد3553241122069029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة565األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتحنٌن غزاي جاسم غانم3554241122069030

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتحنٌن لإي علً رحمان3555241122069031

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة586األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتحنٌن ماجد عزٌز ٌاسر3556241122069032

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة577األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتحنٌن هاشم محمد جبر3557241122069033

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتدعاء حسن مظخور جواد3558241122069034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة577األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتدعاء مجبل كمر كاظم3559241122069036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتدعاء مسلم حسٌن جوده3560241122069037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتدعاء ناظم مرجون عبود3561241122069038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتدالل سالم شهد عبد الحسٌن3562241122069039

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة الخنساء للبناترباب مالك كزار جاسم3563241122069043

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الخنساء للبناترحاب مٌري شٌاع شناوه3564241122069044

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة553األدبًاعدادٌة الخنساء للبناترسل صالح هاشم حسٌن3565241122069046

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة الخنساء للبناترقٌه عباس عبد هللا حسٌن3566241122069047

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة570األدبًاعدادٌة الخنساء للبناترنا توفٌق هاشم كاظم3567241122069049

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة484األدبًاعدادٌة الخنساء للبناترواء حسون شاهٌن سلمان3568241122069050

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتزهراء برهان حسٌن نادر3569241122069051

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة480األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتزهراء عبد هللا علً صجم3570241122069055
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كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة513األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنب حسن هادي عباس3571241122069056

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنب عباس كاظم مهدي3572241122069059

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة االنبار484األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنب موسى نعمه حسٌن3573241122069061

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة610األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتزٌنه احمد ملوح جٌاد3574241122069063

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة500األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتساره صفاء نعمه خضٌر3575241122069065

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتساره صالح حسن عبد الرضا3576241122069066

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة532األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتساره عباس عبٌد عبد3577241122069067

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة593األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتسجا حسٌن جبر عمران3578241122069068

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتسماهر مكً هادي جواد3579241122069074

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتسوزان جبار حسن عبد الحسٌن3580241122069077

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة511األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتشذى حسٌن جمعه محمود3581241122069078

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتشروق عامر شنان جبر3582241122069079

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة553األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتصابرٌن دوهان محمد صحن3583241122069080

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة630األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتصابرٌن كاظم محمد ناصر3584241122069083

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة576األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتصبا محمد عجمً رحم3585241122069084

اداب قسم الفلسفة/جامعة الكوفة471األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتصفاء عبد الكاظم فضول عناد3586241122069085

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتغفران رٌاض عبد الجلٌل خلٌل3587241122069091

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتغفران علً سعدون كزار3588241122069092

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة546األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتفاطمه تكلٌف عبد عذاب3589241122069094

كلٌة االداب/جامعة الكوفة483األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتفاطمه سعد ناجً عباس3590241122069095

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة606األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتفردوس خالد نعمه حسن3591241122069097

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتفردوس طالب بعٌوي شٌال3592241122069098

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتمرٌم هادي ظاهر صكبان3593241122069101

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة483األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتمعالً طارق ادرٌس سلمان3594241122069102

االداري النجف/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتمنائر عباس كاظم عبد الرضا3595241122069103

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى476األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتمنتهى حسٌن شمخً جبار3596241122069108

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة540األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتمها ثامر عبد األمٌر حسٌن3597241122069109

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة527األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتمٌامٌن جاسم حسٌن سعٌد3598241122069110

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة579األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتنبراس خضٌر عباس وداعة3599241122069113

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت481األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتندى مهدي نجم بدٌوي3600241122069114

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتنغم صالح هادي صٌاح3601241122069116

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة548األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتنور عبد مسلم محمد حسن3602241122069119

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتنور فالح عبد الحسن منج3603241122069120ً

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل463األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتنور ماجد عبد هللا عبد االمٌر3604241122069121
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتهاجر هاشم محمد جبر3605241122069126

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة478األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتهبه كرٌم محمود حسٌن3606241122069128

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة530األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتهبه نور كرٌم دٌان3607241122069129

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان472األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتهدى كاظم مهدي نصٌف3608241122069130

كلٌة االداب/جامعة الكوفة463األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتهنده عبد الكرٌم عبد مسلم عل3609241122069131ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتوسن علً مهدي حسن3610241122069134

االداري النجف/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتوسن محمد عبد محمد3611241122069137

فنون النجف/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الخنساء للبناتوالء علً حسٌن بدٌوي3612241122069138

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة517األدبًاعدادٌة الخنساء للبناتوالء علً مطلك جلوب3613241122069139

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة486األدبًثانوٌة الهدى للبناتاطٌاف هاشم منعم جبار3614241122070002

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتاغادٌر كامل عبد النبً محمد3615241122070003

االداري القادسٌة/المعهد التقن458ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتاالء خالد مهدي رحم3616241122070004

اداري نٌنوى/المعهد التقن379ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتاٌمان طالب محمد معارج3617241122070007

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتتماضر كامل عبد النبً محمد3618241122070009

كلٌة التربٌة/جامعة واسط492األدبًثانوٌة الهدى للبناتثراء نعٌم شاٌع فرٌخ3619241122070011

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة الهدى للبناتحنٌن محسن ساجت عرٌن3620241122070013

االداري الصوٌرة/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتحوراء هادي جابر جهف3621241122070016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة555األدبًثانوٌة الهدى للبناتدعاء اسعد جلٌل حمٌدي3622241122070017

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًثانوٌة الهدى للبناتدعاء صبٌح عواد حران3623241122070019

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًثانوٌة الهدى للبناترسل سعد عوٌد جهف3624241122070021

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة506األدبًثانوٌة الهدى للبناترغد ثامر مكبس محمد3625241122070022

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547األدبًثانوٌة الهدى للبناترغد كرٌم محمد لفته3626241122070023

كلٌة القانون/جامعة البصرة511األدبًثانوٌة الهدى للبناترٌهام جواد كاظم زروك3627241122070025

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتزهراء جابر عجمً نجم3628241122070026

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة الهدى للبناتزهراء حسن اسٌود سرحان3629241122070027

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة465األدبًثانوٌة الهدى للبناتزهراء رحٌم طعمه عبد3630241122070028

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًثانوٌة الهدى للبناتزهراء علً عجد مطر3631241122070030

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتزهراء كرٌم علً عبود3632241122070031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة الهدى للبناتزهراء مهدي صالح سعٌد3633241122070032

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًثانوٌة الهدى للبناتزٌنب كرٌم جمر عٌدان3634241122070033

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة608األدبًثانوٌة الهدى للبناتساجده مهدي موسى جوالن3635241122070034

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة533األدبًثانوٌة الهدى للبناتساره ترف مكبس محمد3636241122070035

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتساره صالح سرحان جوده3637241122070036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًثانوٌة الهدى للبناتساره لطٌف محمد ذاجر3638241122070037
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كلٌة القانون/جامعة القادسٌة592األدبًثانوٌة الهدى للبناتسجا حمزه عبد الواحد جبار3639241122070038

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة478األدبًثانوٌة الهدى للبناتسكٌنه كاظم كصاب شالل3640241122070039

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًثانوٌة الهدى للبناتشموع عٌسى فٌصل محمد3641241122070040

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًثانوٌة الهدى للبناتشٌماء شهاب عبد غٌدان3642241122070041

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتصابرٌن ابراهٌم جعفر كاظم3643241122070042

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًثانوٌة الهدى للبناتصفاء كرٌم جمر عٌدان3644241122070043

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًثانوٌة الهدى للبناتضفاف هاشم منعم جبار3645241122070044

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى476األدبًثانوٌة الهدى للبناتظفر حلٌم عبد الزهرة كاظم3646241122070046

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة الهدى للبناتعال عبد الحسٌن لعٌبً محسن3647241122070047

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة552األدبًثانوٌة الهدى للبناتفلاير مظهر راضً حسن3648241122070049

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى507األدبًثانوٌة الهدى للبناتكوثر ناظم وحٌد محمد3649241122070050

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتلٌلى عبٌد محمد عبد3650241122070052

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة الهدى للبناتمروه رحٌم حمزه حمادي3651241122070053

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة615األدبًثانوٌة الهدى للبناتمها عباس حسٌن جاسم3652241122070054

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتمواهب فائق كاظم حتروش3653241122070055

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى491األدبًثانوٌة الهدى للبناتندى سلمان عبد هللا جساب3654241122070056

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتنور الهدى عدنان زرزور محان3655241122070057

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة575األدبًثانوٌة الهدى للبناتنورا زغٌر عباس ناصر3656241122070058

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى475األدبًثانوٌة الهدى للبناتنٌران حمزه ابراهٌم جبار3657241122070059

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًثانوٌة الهدى للبناتهدى مهدي بادي شهٌب3658241122070062

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتهناء عباس رحم محٌسن3659241122070063

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة الهدى للبناتهٌام عبد الحسٌن خضٌر ناش3660241122070064ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة559األدبًثانوٌة الهدى للبناتوفاء حسن مهدي رضا3661241122070066

اداري نٌنوى/المعهد التقن380ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتارجوان ابراهٌم حولً سلمان3662241122071002

كلٌة االداب/جامعة الكوفة468األدبًثانوٌة خولة للبناتاسرار سلٌم هادي عطٌة3663241122071004

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى486األدبًثانوٌة خولة للبناتاقبال خضٌر عباس عبد3664241122071006

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة خولة للبناتاالء احمد حمزه جواد3665241122071007

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة510األدبًثانوٌة خولة للبناتاالء حسٌن جاسم عباس3666241122071008

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة505األدبًثانوٌة خولة للبناتاالء فاهم نعمة حسن3667241122071009

االداري القادسٌة/المعهد التقن427ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتامٌرة منعم عبد غافل3668241122071011

كلٌة االداب/جامعة الكوفة463األدبًثانوٌة خولة للبناتانمار حامد ادهام جبار3669241122071012

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة535األدبًثانوٌة خولة للبناتانوار رحمن كاظم ٌونس3670241122071013

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًثانوٌة خولة للبناتاٌفان ثابت سعدون مطلب3671241122071014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًثانوٌة خولة للبناتاٌمان ثابت سعدون مطلب3672241122071015
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة617األدبًثانوٌة خولة للبناتبٌادر لفتة جبار خلف3673241122071016

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة478األدبًثانوٌة خولة للبناتتحدي رحٌم خضٌر كاظم3674241122071018

االداري النجف/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتجٌهان محمد جواد خضٌر3675241122071019

االداري النجف/المعهد التقن421ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتحنان عبد الزهرة عبد الكاظم متعب3676241122071020

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة573األدبًثانوٌة خولة للبناتحوراء مسلم علً عبد هللا3677241122071022

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتدعاء باسم محمد كرٌم3678241122071023

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتدنٌا كاظم حسن حمد3679241122071025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل453األدبًثانوٌة خولة للبناترغداء عباس جبار نعٌس3680241122071028

كلٌة التربٌة/جامعة واسط490األدبًثانوٌة خولة للبناترقٌة حسٌن هادي كاظم3681241122071029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًثانوٌة خولة للبناترواء محمد جبر ساجت3682241122071031

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة469األدبًثانوٌة خولة للبناترٌام حسن جبار مطلب3683241122071032

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتزهراء سالم عبد محمد3684241122071035

االداري القادسٌة/المعهد التقن461ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتزهراء عباس غازي حسون3685241122071036

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًثانوٌة خولة للبناتزهراء مسلم حسٌن حسن3686241122071037

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل446األدبًثانوٌة خولة للبناتزهراء نعمان موسى كاظم3687241122071038

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتزٌنب سرحان جاسم محمد3688241122071039

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة528األدبًثانوٌة خولة للبناتزٌنة حبٌب عباس ابراهٌم3689241122071040

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتزٌنة مٌري كرٌم صالح3690241122071041

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت459األدبًثانوٌة خولة للبناتسحر فاضل عبد رواد3691241122071043

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًثانوٌة خولة للبناتسماح خضٌر عباس حسن3692241122071046

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة605األدبًثانوٌة خولة للبناتشهالء كاظم جاسم شناوة3693241122071047

فنون النجف/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتصابرٌن راهً عباس حسن3694241122071048

اداري نٌنوى/المعهد التقن390ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتصابرٌن نور عبد مراح3695241122071049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًثانوٌة خولة للبناتعال ٌحٌى عبد زٌد مجٌلد3696241122071050

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًثانوٌة خولة للبناتعلٌاء عباس عبٌد حمداوي3697241122071051

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت462األدبًثانوٌة خولة للبناتغفران شهٌد عباس جبار3698241122071052

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة506األدبًثانوٌة خولة للبناتغفران عبد الهادي عبد االئمة جبر3699241122071054

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتفاطمة عبد كاظم عل3700241122071056ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة479األدبًثانوٌة خولة للبناتفاطمة علً سعدون عمران3701241122071057

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتلقاء سرحان جاسم محمد3702241122071062

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًثانوٌة خولة للبناتلقاء عبد الكاظم جٌجو راض3703241122071063ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًثانوٌة خولة للبناتلٌنا طالب عبد العالً كاظم3704241122071064

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة505األدبًثانوٌة خولة للبناتمروة علً كاظم سبت3705241122071065ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتمعالً كرٌم عزٌز حسون3706241122071066
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة541األدبًثانوٌة خولة للبناتمنار عباس عبد الرضا حسان3707241122071068

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًثانوٌة خولة للبناتمها صبري حولً سلمان3708241122071069

اداري نٌنوى/المعهد التقن395ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتنرجس عطٌة ابراهٌم جابر3709241122071074

فنون النجف/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتنور الهدى وحٌد جفات حمود3710241122071075

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة خولة للبناتنورا عبد هللا عبودي هرٌد3711241122071076

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتنورس عادل كرٌم مطلب3712241122071077

االداري القادسٌة/المعهد التقن426ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتهبة كاظم محمد جاسم3713241122071078

االداري النجف/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة خولة للبناتهدى علً سعدون عمران3714241122071079

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة557األدبًثانوٌة خولة للبناتهند فارس سوادي عبد الٌمة3715241122071081

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة491األدبًثانوٌة خولة للبناتوجدان فاضل عبد حسٌن3716241122071083

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة562األدبًثانوٌة خولة للبناتوسن ناجح سعد كرٌم3717241122071086

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًثانوٌة خولة للبناتوفاء فاضل حسن حمداوي3718241122071087

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة خولة للبناتوالء شاكر كاظم حسٌن3719241122071088

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة500األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتاثٌر موحان عبٌس عل3720241122072003ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن379ًاألدبًاعدادٌة ٌافا للبناتاسراء حسٌن نعٌم عبد3721241122072004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتامال كرٌم حوات شحٌل3722241122072005

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة ٌافا للبناتامنه ٌحٌى جابر جودة3723241122072006

تربٌة بنات قسم رٌاض االطفال/جامعة بغداد471األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتانعام عظٌم توسٌل جعفر3724241122072007

االداري النجف/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة ٌافا للبناتانغام سعد ادرٌس مزهر3725241122072008

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة503األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتاٌمان حسٌن علٌوي عباس3726241122072009

االداري النجف/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة ٌافا للبناتاٌمان خشان حرب واوي3727241122072010

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى476األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتبتول جابر حربً موجد3728241122072011

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة481األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتبشائر شاكر ٌاسر فضاله3729241122072013

االداري النجف/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة ٌافا للبناتبنٌن قصً نجم عبد3730241122072015

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة605األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتتقى عماد عبد الكاظم عبد الحسن3731241122072016

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة499األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتتمارة حسٌن علً همٌلة3732241122072017

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتجنه عبد حسٌن نصٌف3733241122072019

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة454األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتحنان كرٌم صبر مشهد3734241122072020

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة511األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتحنٌن محسن صاحب محمد3735241122072021

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة514األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتحوراء شعبان ماهو عبود3736241122072022

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة484األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتحوراء محمد كاظم حمود3737241122072023

االداري النجف/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة ٌافا للبناتراحٌل حسام نجم عبد3738241122072030

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى473األدبًاعدادٌة ٌافا للبناترفقه جمال نجم عبد3739241122072032

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة446األدبًاعدادٌة ٌافا للبناترنا نعمان شهٌد حمود3740241122072035
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كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة447األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتزهراء رحٌم عبد االمٌر محمد3741241122072037

كلٌة التربٌة/جامعة واسط501األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتزٌنب ٌاسٌن ثامر موسى3742241122072043

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتسحر رحٌم مطرود موسى3743241122072048

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة530األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتسرى اٌاد عبد االمٌر عٌسى3744241122072049

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة575األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتصابرٌن حسن حنوف ثامر3745241122072056

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة504األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتعبٌر كاظم والً بشون3746241122072057

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة482األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتغفران جبار كاظم عبد3747241122072059

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتغفران شاكر كاظم عطٌه3748241122072060

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة575األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتفاطمة كرٌم هاشم صكر3749241122072062

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة456األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتلٌلى عبد الكرٌم ابراهٌم سلمان3750241122072066

تربٌة بنات قسم اقتصاد منزلً/جامعة بغداد479األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتنجالء حسٌن اسود موجد3751241122072068

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتنٌران قٌس مهدي ثعبان3752241122072072

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة542األدبًاعدادٌة ٌافا للبناتٌقٌن باسم حسن جبار3753241122072077

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة503األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتابتسام صالح محمد جبر3754241122073001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاخالص خضٌر موزان جابر3755241122073002

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاستعلى ابراهٌم صاحب مشهد3756241122073004

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاسراء عبد علً جمٌل عبد هللا3757241122073006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاسٌل شاكر محمود عبد الحسٌن3758241122073007

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة480األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاشراق عالء الدٌن عبد الحسٌن غال3759241122073008ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاصالة رسول ارحٌم غازي3760241122073009

االداري القادسٌة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتامال قٌس فلٌح حسن3761241122073011

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتانوار حسن رحٌم رسن3762241122073014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتانوار عالء الدٌن عبد الحسٌن غال3763241122073015ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة546األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاٌات محمد سلمان ابراهٌم3764241122073016

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاٌمان ابو جواد امانه جبار3765241122073017

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاٌمان عالء هاتف طراد3766241122073018

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاٌمان فالح حسن عطٌه3767241122073019

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت475األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتاٌمان هادي معارج كاطع3768241122073020

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتبٌداء كاظم عبد ناصر3769241122073021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحلى كاظم عواد جلد3770241122073022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحمٌدة عباس سوادي حٌال3771241122073023

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة515األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحنٌن حلٌم شوٌلً عوده3772241122073025

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحنٌن مإٌد كرٌم بدٌوي3773241122073026

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحوراء جبر كطش صالح3774241122073028
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كلٌة الفقه/جامعة الكوفة458األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحوراء حسن مهدي وثٌج3775241122073029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتحوراء علً جبار عبد الساده3776241122073030

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء حمٌد جابر شمخ3777241122073031ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء حمٌد عبد الواحد وناس3778241122073032

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة486األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء حمٌد كاظم عنون3779241122073033

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة506األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء عبد االمٌر جابر شنجار3780241122073034

كلٌة القانون/جامعة البصرة509األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء عبودي عبد الحسن كطوف3781241122073035

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة518األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء علً مطشر عزوز3782241122073036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء كاظم متعب حسن3783241122073038

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء كامل جالب شهد3784241122073039

كلٌة القانون/جامعة كربالء526األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتدعاء محمد عبد الرضا حنوٌت3785241122073040

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترإى حمٌد شاكر حنظل3786241122073041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة600األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترسل باسم عبد عباس3787241122073043

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترسل خضٌر كلف سعد3788241122073045

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترسل عادل هاشم جابر3789241122073046

اداري الموصل/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترفاه حسن علً عرٌف3790241122073047

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترند ضٌاء جبر حساب3791241122073049

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترواء ناظم حسن حسون3792241122073051

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل455األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترواء هادي حسٌن عبٌد3793241122073052

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترونق عبد الكرٌم شاكر درب3794241122073053

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناترٌام رعد زهٌر حسون3795241122073054

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء رٌاض عبد الرزاق حسٌن3796241122073056

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء عالوي جبر فهد3797241122073057

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة505األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء علً جابر ظاهر3798241122073058

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزهراء مجٌد مخٌف ٌونس3799241122073060

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب حسن جابر شنجار3800241122073062

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب رمزي عبد عباس3801241122073063

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب صالح ثامر خنجر3802241122073064

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب علً حنت حرز3803241122073065

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب قاسم حسٌن اغرٌب3804241122073066

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتزٌنب كرٌم مجهول توٌل3805241122073067ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسارة محمد دخٌل سرحان3806241122073071

االداري القادسٌة/المعهد التقن472ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتساره جاهل حسون جبر3807241122073072

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة521األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتساره حسن فالح جبر3808241122073073
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كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتساره عباس هاشم عباس3809241122073074

اداري نٌنوى/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتستٌفٌن سلٌم برهً حمزه3810241122073076

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد519األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتسراد حسن رحٌم رسن3811241122073077

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتشذى عبد الكاظم فنجان محمد3812241122073080

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل508األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتشهد رغد مناحً عٌدان3813241122073082

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة596األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتشهد شهاب عبد مهدي3814241122073083

االداري القادسٌة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتشٌرٌن جاسم محمد غرٌب3815241122073084

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتشٌماء سلمان شهاد جوده3816241122073085

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتصفاء صالح جبر محسن3817241122073087

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة497األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتطٌبه رزاق باقر ناج3818241122073089ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتعبٌر حسن عباس عٌدان3819241122073090

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتعبٌر علً طالب بشات3820241122073091

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتعذراء سمٌر رزوقً عوده3821241122073092

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل463األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتعال حسٌن محمد ستار3822241122073093

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة522األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتعلٌاء محسن سدخان امٌن3823241122073094

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتعلٌاء ناجح حوشان عل3824241122073095ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة562األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتغدٌر حمزه ضاٌع زعنون3825241122073096

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتغفران جبار كرماش جاسم3826241122073098

كلٌة التربٌة/جامعة واسط494األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتفاطمة غانم محمد زغٌر3827241122073100

االداري القادسٌة/المعهد التقن466ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتفاطمه وناس عبد علً ماٌح3828241122073105

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتفرح رزاق كاظم زٌاره3829241122073106

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتفٌحاء جاسم محمد موسى3830241122073108

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتكافً عبد زٌد ابو السود درب3831241122073109

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتكرٌمه سعد سوادي خلف3832241122073110

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتكوثر جواد سالم محمد3833241122073111

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمآثر حسن وحٌد كشٌش3834241122073113

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتماجده ناصر حسن جبر3835241122073114

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة525األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمرسلٌن محمد عباس نعمه3836241122073115

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمروه حٌدر رحٌم مرزه3837241122073116

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمروه منعم غانم محمد3838241122073117

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمرٌم عبد الكاظم عبد الجبار كاطع3839241122073118

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمرٌم عطٌه جاسم عطٌه3840241122073119

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمرٌم محمد دخٌل سرحان3841241122073120

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة557األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمنار سلمان كاظم حنٌظل3842241122073121
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد495األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمنار ناصر حسن شنوار3843241122073122

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتمنى حسٌن عبد داخل3844241122073123

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنجالء عبد حمادي جلوب حسن3845241122073125

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتندى عباس راشد حسون3846241122073126ً

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنسرٌن نافع كركان فرج3847241122073127

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنشوه تاٌه معارج ماٌن3848241122073128

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة482األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنور حسن جابر شنجار3849241122073130

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنور حسن غانم حسون3850241122073131

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنور عادل عبد مندل3851241122073133

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنورا حمزه كوان سلمان3852241122073134

االداري القادسٌة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتنورس عبد الكرٌم هاتف جاسم3853241122073136

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهاله فلٌح رسن ربٌج3854241122073139

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة512األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهبه سالم جبار وداعه3855241122073140

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهبه عدنان تركً عبد الحسن3856241122073141

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة594األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهبه عالء طالب رزاق3857241122073142

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهبه علوان سعٌد حٌاد3858241122073143

اداري نٌنوى/المعهد التقن383ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهدى حامد فضل جاسم3859241122073144

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهدى عامر عبٌد عبد3860241122073145

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة522األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهدى قاسم حاجم سلمان3861241122073147

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتهدٌل جبار نذٌر بٌري3862241122073148

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتوفاء صبٌح حسٌن وناس3863241122073149

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة الطلٌعة للبناتوالء فٌصل مراد شرماه3864241122073151ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل505األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتابتهال عبد الزهره مطشر سرحان3865241122074001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة524األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاحالم محمد جاسور جبار3866241122074002

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة االنبار479األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاخالص داخل جٌثوم عباس3867241122074004

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة481األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاسٌل عادل راضً مخٌف3868241122074010

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل494األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاشراق مظلوم جداح زوٌد3869241122074011

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة471األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتافراح عالوي كاظم عل3870241122074012ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتامر حمٌد عطٌه علوان3871241122074015

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة539األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتامل عبد الرضا عبد الساده حبتور3872241122074016

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتانغام قاسم حمزه جمٌل3873241122074017

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتانوار جلٌل عبد علً هلول3874241122074018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتاٌمان عبد الحسٌن جفات عٌسى3875241122074020

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة501األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتبشرى ناهً عباس سلمان3876241122074021
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة519األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحوراء رحمن بوٌهه ملغٌط3877241122074022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة519األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحوراء غازي جاسم هاشم3878241122074023

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتحوراء هاشم سكر خضٌر3879241122074025

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة576األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتخدٌجه عبد الزهره مطشر سرحان3880241122074026

االداري القادسٌة/المعهد التقن430ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتدعاء شرٌف عباس موسى3881241122074027

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتدعاء فٌصل رحٌم حسن3882241122074028

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة530األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتدعاء محمد كاظم عطٌه3883241122074029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترباب طالب جوده عبٌد3884241122074031

االداري القادسٌة/المعهد التقن481ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترباب عبد الحسٌن جساب راض3885241122074032ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة520األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترباب عقٌل تركً عباس3886241122074033

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة582األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترسل حمٌد مهدي موسى3887241122074034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة510األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترسل صباح حسن عطٌه3888241122074036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترضاب محمد ٌونس حسٌن3889241122074037

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناترغده كرٌم حسٌن شنون3890241122074038

كلٌة القانون/جامعة بابل559األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء ستار جبار محمد3891241122074043

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة578األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء صباح ٌوسف ناصر3892241122074044

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة584األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزهراء كرٌم طارش كاظم3893241122074045

االداري القادسٌة/المعهد التقن474ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنا خٌجان مضمً نجٌب3894241122074046

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى474األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنب علً عبد برهان3895241122074048

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنب عواد غالً حسن3896241122074049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنب قاسم حسٌن لوٌج3897241122074050

االداري النجف/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنب نعٌم عبد هللا سربوت3898241122074051

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتزٌنه محمد عبد كاظم3899241122074052

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتساره جلٌل عبد الحسٌن عل3900241122074053ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتساره رشٌد رحم كاظم3901241122074054

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة561األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتساره كرٌم حسٌن فرحان3902241122074056

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة555األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتساره ناهً عبد زٌد ساٌب3903241122074057

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة510األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسجا عبد الجبار خلٌل احمد3904241122074058

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة569األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتسجى علً عبود كاظم3905241122074059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة507األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتشهد ستار جاسم خلٌل3906241122074061

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى499األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتشٌماء حمٌد معارج ناصر3907241122074062

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتصبا حسن جبار جٌاد3908241122074066

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل508األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتصفاء سالم دخٌل بعٌوي3909241122074067

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة510األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتضحى عدنان جابر عبد3910241122074069
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة584األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتغفران نور كرمود خلف3911241122074070

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة524األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتفاطمه عبد الكاظم مدٌون ناه3912241122074072ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة549األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروه صاحب حمزه راض3913241122074076ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمروه غازي وناس عجٌل3914241122074078

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة563األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمرٌم حٌدر عبد العالً سلمان3915241122074079

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتمرٌم كامل حسن احمد3916241122074081

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتناهده جمعه بدش بجاي3917241122074083

كلٌة التربٌة/جامعة واسط507األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنور الهدى عباس عاٌش سبط3918241122074085

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة508األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنور كرٌم علً حسن3919241122074086

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة571األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتنورا حمزه خزي حسٌن3920241122074088

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة530األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهاله صباح اسماعٌل ناصر3921241122074089

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة571األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهبه هادي كاظم خلف3922241122074090

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة579األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدى حامد هادي فرحان3923241122074091

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة مٌسان473األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدى حسن علً بدٌوي3924241122074092

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة كربالء474األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدى حسٌن ناصر جالب3925241122074093

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدى صالح كاظم سمٌسم3926241122074094

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهدى كاظم علوان ناصر3927241122074096

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة569األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتهند سمٌع حسٌن حمزه3928241122074097

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة501األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتوفاء ابراهٌم وحٌد عبد راض3929241122074098ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتوفاء زاهً محمد عوده3930241122074099

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتوفاء هادي حمزه مكوطر3931241122074100

االداري القادسٌة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة الفردوس النموذجٌة للبناتوالء اسعد بلبوص هاشم3932241122074101

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة العروبة للبناتاثار حمزه جبر غانم3933241122075001

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة العروبة للبناتاثار قاسم مال هللا صنهٌر3934241122075002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة العروبة للبناتاماسً سعد مكً حمزه3935241122075005

اداري نٌنوى/المعهد التقن382ًاألدبًاعدادٌة العروبة للبناتامال شهٌد جابر جدوع3936241122075006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة560األدبًاعدادٌة العروبة للبناتانوار معتصم حمد عل3937241122075007ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة العروبة للبناتاٌمان عدنان حسن صالح3938241122075008

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة العروبة للبناتحوراء عبد العالً مطلك جاسم3939241122075009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة607األدبًاعدادٌة العروبة للبناتحوراء قاسم كامل جمٌل3940241122075010

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة483األدبًاعدادٌة العروبة للبناتخدٌجه عبد المحسن محمد حسٌن3941241122075011

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة العروبة للبناتدعاء علً عبد شاهر3942241122075013

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة569األدبًاعدادٌة العروبة للبناترضاء علً جلعاوي عبود3943241122075014

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة548األدبًاعدادٌة العروبة للبناترواء عاصم كاظم عبد3944241122075015
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كلٌة القانون/جامعة القادسٌة606األدبًاعدادٌة العروبة للبناتروز قاسم شرٌف خلف3945241122075016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة500األدبًاعدادٌة العروبة للبناتزمن جساب ملتات رٌاح3946241122075019

كلٌة القانون/جامعة البصرة519األدبًاعدادٌة العروبة للبناتزهراء ٌاسٌن برهان حمٌدي3947241122075020

قسم العلوم السٌاسٌة/كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة الرمادي/جامعة االنبار505األدبًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب سعد جواد عل3948241122075021ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن432ًاألدبًاعدادٌة العروبة للبناتزٌنب صباح جبر عبد عل3949241122075022ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة العروبة للبناتساره ٌاس خضٌر حسن3950241122075023

االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة العروبة للبناتسجا لٌث عبد الصاحب كاظم3951241122075024

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًاعدادٌة العروبة للبناتسجى هدٌب محسن راجح3952241122075025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة516األدبًاعدادٌة العروبة للبناتشهد اٌاد محمد دٌوان3953241122075026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًاعدادٌة العروبة للبناتشهد عماد مٌري كاظم3954241122075027

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًاعدادٌة العروبة للبناتشهد مكً كاظم طعمه3955241122075028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة العروبة للبناتصابرٌن جبار وناس جحٌف3956241122075029

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى499األدبًاعدادٌة العروبة للبناتطٌف صالح الدٌن محً طه3957241122075031

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة العروبة للبناتعبٌر رعد حمزه جاسم3958241122075032

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة573األدبًاعدادٌة العروبة للبناتغادة هادي فرحان عبود3959241122075033

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة561األدبًاعدادٌة العروبة للبناتغفران عقٌل نعمه جعفر3960241122075034

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة564األدبًاعدادٌة العروبة للبناتفاطمه صاحب جواد حسٌن3961241122075037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة العروبة للبناتمنار عماد عبد كاطع3962241122075038

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة604األدبًاعدادٌة العروبة للبناتنور صباح عبد السادة ناج3963241122075039ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة589األدبًاعدادٌة العروبة للبناتنور عبد السالم ٌاسر عبود3964241122075040

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة527األدبًاعدادٌة العروبة للبناتهاجر ضٌاء نعمة جاسم3965241122075041

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل502األدبًاعدادٌة العروبة للبناتهالة خضٌر لفته حسن3966241122075042

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتاسراء مهدي موسى حسن3967241122076002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة دمشق للبناتاعتماد بدٌوي حرج علٌوي3968241122076003

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة دمشق للبناتامان كامل عبد الساده ناج3969241122076004ً

االداري المسٌب/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتحنان عبد الكرٌم جبار كرٌم3970241122076006

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة618األدبًاعدادٌة دمشق للبناتحنٌن حبٌب حمزه حمٌدي3971241122076007

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتحوراء عبد الحمزه شهاد محٌسن3972241122076009

االداري القادسٌة/المعهد التقن466ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتدرر عزٌز علً حسن3973241122076010

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتدعاء حامد عباس رحمن3974241122076011

كلٌة االداب/جامعة الكوفة469األدبًاعدادٌة دمشق للبناترسل جابر عكار عباس3975241122076012

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة483األدبًاعدادٌة دمشق للبناترسل كامل لفته جاسم3976241122076013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة دمشق للبناترغده شامل حماده ختالن3977241122076014

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة دمشق للبناترنٌن حمزه حاتم كاظم3978241122076015
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االداري القادسٌة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناترواء بالسم صالح عباس3979241122076016

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة دمشق للبناترواسً معٌن عبد الرضا ذٌاب3980241122076017

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًاعدادٌة دمشق للبناتروال ولٌد خالد محمد3981241122076019

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناترٌام سعد خنٌاب محٌسن3982241122076020

االداري القادسٌة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناترٌهام علً كرٌم عبٌس3983241122076021

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء حازم عبد نور راج3984241122076022ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء حاكم فرحان مجهول3985241122076023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء حٌدر خضٌر مرزوق3986241122076024

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء شهٌد حسن عمران3987241122076025

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء عبد عواد راض3988241122076026ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة462األدبًاعدادٌة دمشق للبناتزهراء مطشر حمزه فرحان3989241122076027

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتزٌنب نجم عبد السادة حسن3990241122076028

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتسالً فاروق فٌصل علٌخ3991241122076029

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة466األدبًاعدادٌة دمشق للبناتسجى هاشم مهدي هاشم3992241122076030

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة576األدبًاعدادٌة دمشق للبناتسرى سامً عباس شهٌد3993241122076031

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتسرى طراد جواد كاظم3994241122076032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة523األدبًاعدادٌة دمشق للبناتسٌوف سعد جابر عمران3995241122076033

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة551األدبًاعدادٌة دمشق للبناتشهد عدنان محمد عل3996241122076034ً

فنون النجف/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتضحى عبد الكرٌم فٌصل جاسم3997241122076035

االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتضحى محمد ابراهٌم علوان3998241122076036

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة الكوفة528األدبًاعدادٌة دمشق للبناتضفاف فرات هادي حاكم3999241122076037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة دمشق للبناتضً حسٌن جلٌل حسٌن4000241122076038

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة461األدبًاعدادٌة دمشق للبناتضً عبد الكرٌم عطٌه سوٌبج4001241122076039

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة555األدبًاعدادٌة دمشق للبناتعبٌر عبد الباقً سالم حسون4002241122076040

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة دمشق للبناتعذراء جواد حسٌن شناوه4003241122076041

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتعذراء ساجد ٌاسر ظاهر4004241122076042

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة502األدبًاعدادٌة دمشق للبناتغفران علً خضٌر مرزوق4005241122076043

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة دمشق للبناتفاطمه سلٌم رحم صباح4006241122076045

االداري القادسٌة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة دمشق للبناتفرح محمد عبد الباقً هان4007241122076046ً

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت470األدبًاعدادٌة دمشق للبناتمروه صاحب روٌح عبد الحسٌن4008241122076048

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى481األدبًاعدادٌة دمشق للبناتمٌسم رحمن حسن سلمان4009241122076049

كلٌة التربٌة/جامعة واسط495األدبًاعدادٌة دمشق للبناتنور خالد عبد الكاظم جبار4010241122076051

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة دمشق للبناتنور فاضل جواد بلكوت4011241122076052

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة510األدبًاعدادٌة دمشق للبناتنور مجٌد هالل راض4012241122076053ً
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اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة دمشق للبناتهدٌل فارس كاظم صاحب4013241122076055

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة دمشق للبناتهدٌل فاضل صالل كحٌط4014241122076056

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة478األدبًاعدادٌة دمشق للبناتود حسٌن جلٌل حسٌن4015241122076057

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة دمشق للبناتوعد كرٌم رخٌت نده4016241122076058

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتأفراح ناصر تعبان نذٌر4017241122077001

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاسراء حمزه كاظم عبد4018241122077003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاسراء عزٌز جاسم حسٌن4019241122077004

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاسٌل حمٌد مجٌد حمٌد4020241122077005

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاقبال فاهم حسن حمادي4021241122077006

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتاالء محسن طه فٌصل4022241122077007

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتامنٌه باسم جاسم سلمان4023241122077008

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى500األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتجٌهان رسول زغٌر عبد عل4024241122077011ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتحوراء حامد بادي مطوح4025241122077013

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل509األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتدعاء كامل علً نور4026241122077014

اداري نٌنوى/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتدالل جاسم مطرود خضٌر4027241122077016

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناترانٌا صالح مهدي كاظم4028241122077017

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة523األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناترسل حسٌن عبد علً خضٌر4029241122077018

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة568األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناترقٌه عبد الرزاق علٌوي صكبان4030241122077020

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة454األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناترند خضٌر عبد غافل4031241122077021

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء حسن هادي حمود4032241122077024

اداري نٌنوى/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء عباس شامخ مطر4033241122077025

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء عبد العظٌم عاصً محمد4034241122077026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة495األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزهراء عودة مطلك جاسم4035241122077027

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزٌنب حسن طارش حسن4036241122077028

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتزٌنه عالوي جبار فاضل4037241122077029

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة552األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتساره عاٌد عبد دواس4038241122077030

كلٌة القانون/جامعة كربالء527األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتسحر غازي عباس مرهج4039241122077031

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتسلوى جمال شاكر جودة4040241122077032

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتسناء حبٌب جابر زاٌر4041241122077034

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة463األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتسوزان محمود مٌاح كحٌط4042241122077036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة543األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتشذى صباح هاشم رضا4043241122077037

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتشذى علً شاكر جودة4044241122077038

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتشروق عماد عبود مهدي4045241122077039

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتشهد حسن سنٌد محمد4046241122077040
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة514األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتصابرٌن حمزه جباز عبود4047241122077042

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتعفاف علً عبد هادي4048241122077044

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتعلٌاء راضً عبد محمد4049241122077045

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى472األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتغدٌر علً حمزة سلطان4050241122077046

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتغفران شاكر عباس طوفان4051241122077047

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة489األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتفاطمه سعٌد احمد حسٌن4052241122077049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتلٌلى محمد هالل جرٌمخ4053241122077052

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمرٌم كرٌم محسن حمزه4054241122077053

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمها عبد الخالق حمزاوي فلٌح4055241122077054

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة474األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتمٌرٌدٌان كاظم موسى كاظم4056241122077055

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة583األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتندى رحٌم كاظم طرنان4057241122077056

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة528األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتنور حسٌن شاكر جاسم4058241122077057

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة473األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتنور صادق باقر ناج4059241122077058ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة541األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتنور علً عبد الكرٌم عبد4060241122077059

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة477األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتهدى ترتٌب عبد الحسٌن نفس4061241122077061

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتهدى علً خضٌر عباس4062241122077062

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497األدبًاعدادٌة أمٌر المإمنٌن للبناتهند عبد علً عباس عبد4063241122077065

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة563األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتاصٌل عبد هارون ناصر خلٌل4064241122078003

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة558األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتانسام رحٌم حسان فرحان4065241122078005

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتاٌمان احمد ٌاسٌن خضٌر4066241122078006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة492األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتبان شاكر مخٌف فضول4067241122078007ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة521األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتبراء باهل عٌدان جبار4068241122078008

االداري القادسٌة/المعهد التقن479ًاألدبًاعدادٌة الحوراء للبناتبٌداء ذٌاب عبد موسى4069241122078010

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة579األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتتمارة عبد هللا بدر لفتة4070241122078011

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة590األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتجنان سعٌد حالوي حسٌن4071241122078012

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة580األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتحنان زغٌر حمزة عبود4072241122078013

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى486األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتحنان كرٌم موحان جبر4073241122078014

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتحوراء عبد الكرٌم ظاهر كاظم4074241122078015

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة الحوراء للبناتحوراء كاظم موسى جعفر4075241122078016

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة465األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتحوراء ٌامر سلبوح حمزة4076241122078017

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتخدٌجة عبٌس جودة عبٌد4077241122078018

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتدعاء كرٌم حسان فرحان4078241122078019

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة463األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتدعاء ماجد محمد ساجت4079241122078020

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة621األدبًاعدادٌة الحوراء للبناترإى صادق باقر كاظم4080241122078021
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كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت500األدبًاعدادٌة الحوراء للبناترسل سعد شاكر عبٌس4081241122078022

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة508األدبًاعدادٌة الحوراء للبناترقٌة ناصر حمد فلٌح4082241122078025

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة459األدبًاعدادٌة الحوراء للبناترنا كرٌم عجٌل سعدون4083241122078026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة588األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتزهراء عباس كطان رهمة4084241122078028

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة515األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتزٌنب عبد الهادي كاظم سلمان4085241122078029

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى490األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتزٌنب كاظم كرٌم فلٌح4086241122078030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتساجدة جواد عبد الكاظم جابر4087241122078031

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة573األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتسارة سعد شاكر هاشم4088241122078032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة504األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتسارة علً حسٌن عبد الحسٌن4089241122078033

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتسارة عواد كاظم هنٌدي4090241122078035

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة485األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتسناء عبد الجلٌل كاظم راض4091241122078038ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة470األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتصابرٌن حسن علً محسن4092241122078040

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة494األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتصابرٌن عناد جاسم َكواد4093241122078041

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتضحى حمٌد خرٌبط فرج4094241122078042

كلٌة التربٌة/جامعة واسط498األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتضحى محمد كشاش صالح4095241122078043

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة460األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتعبٌر تكلٌف حمود راض4096241122078044ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة508األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتعلٌاء كرٌم هادي نهابة4097241122078045

االداري القادسٌة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة الحوراء للبناتمرٌم عباس محسن علوان4098241122078047

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتمرٌم محمد مندٌل تعاب4099241122078048

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة518األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتمٌثاق صداق كاظم حسٌن4100241122078049

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة578األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتمٌس سمٌر منعم ٌاسٌن4101241122078050

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتمٌسم شاكر مخٌف فضول4102241122078051ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة501األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنداء باسم ابراهٌم مطلق4103241122078052

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة550األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنهى احمد الٌذ فرج4104241122078054

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة565األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنور الهدى علً سعد صكبان4105241122078055

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة534األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنور جاسم طراد وبدان4106241122078056

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة503األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنور سالم وحٌد لزام4107241122078057

كلٌة التربٌة/جامعة مٌسان542األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنور عبد الحسٌن سالم هاشم4108241122078058

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت484األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتنورس عالء كامل ساجت4109241122078059

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة503األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتهدى محمد علً عبد غزاي4110241122078060

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة569األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتوالء علً صبٌح جاسم4111241122078064

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة532األدبًاعدادٌة الحوراء للبناتوالء مانع جواد كاظم4112241122078065

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة562األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتابتهال حاكم جاسم متعب4113241122079001

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتاسراء سعد رحمان مح4114241122079003ًٌ
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة497األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتاسٌل كامل عبد الحسٌن فنٌخ4115241122079005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة479األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتاشراق شنان حربً عطٌوي4116241122079006

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة471األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتافتخار كرٌم دوحان جالب4117241122079007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتاالء هادي علً جاٌش4118241122079008

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتالهام قاسم عوده حمود4119241122079009

االداري القادسٌة/المعهد التقن477ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتاٌمان حسن عبد كاظم4120241122079011

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتاٌمان شاكر مطلك عواد4121241122079012

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة500األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتبان جابر حسن عباس4122241122079013

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت474األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتبنٌن محسن علً سلمان4123241122079017

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتبٌداء حسٌن عوٌز لفٌلف4124241122079018

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة601األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتتبارك ناصر عزوز محمد4125241122079020

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتحنان علً جابر جاسم4126241122079021

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتحنٌن عبد االمٌر داٌخ رطان4127241122079022

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتحنٌن عالوي سرحان عبد الحسن4128241122079023

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتختام عبد هللا واوي عباس4129241122079026

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة544األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتختام فاضل شهٌد ٌاسر4130241122079027

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتدعاء بدر جواد جبار4131241122079028

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة562األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتدعاء رحٌم شالل حسن4132241122079030

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًاعدادٌة الدغارة للبناترحاب سالم حنوف عل4133241122079032ً

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة582األدبًاعدادٌة الدغارة للبناترحاب عباس سعٌد حسٌن4134241122079033

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة544األدبًاعدادٌة الدغارة للبناترسل ابراهٌم عبد ناصر4135241122079034

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى493األدبًاعدادٌة الدغارة للبناترغد سالم صكب كاظم4136241122079036

اداب قسم علم النفس/الجامعة المستنصرٌة475األدبًاعدادٌة الدغارة للبناترقٌه حسن جاسم كاظم4137241122079037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475األدبًاعدادٌة الدغارة للبناترٌام ناظم جاسم متعب4138241122079041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء اٌاد جٌاد كاظم4139241122079044

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة542األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء حسٌن عبٌس محمد4140241122079045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة540األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتزهراء رحٌم دوحان جبر4141241122079047

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتزٌنب رحٌم عبد مهاوش4142241122079048

االداري القادسٌة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتزٌنب سدخان بدر شراد4143241122079049

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة487األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتزٌنب كرٌم حسٌن رهمه4144241122079052

كلٌة التربٌة/جامعة واسط506األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتساره علً عباس مرزه4145241122079055

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت466األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتسحر حسٌن عبد عذار4146241122079058

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل494األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتسراب عماد كامل ماٌح4147241122079059

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتسهاد غانم صكب كاظم4148241122079063
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتشذى غزاي عبد كرٌدي4149241122079064

االداري القادسٌة/المعهد التقن428ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتغروب حسون عبد منشد4150241122079068

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى495األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتغفران هادي هاشم مهدي4151241122079069

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة573األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتفاطمه صباح فاهم كاظم4152241122079070

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى489األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتفاطمه عبد الكرٌم فاخر تومان4153241122079071

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة556األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتكفاح كرٌم حسٌن عبود4154241122079073

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتمرح جالل عبد الكاظم فرحان4155241122079074

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتمروه علً لفٌلف رمٌض4156241122079076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة499األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتمروه ولٌد مجٌد شهٌب4157241122079077

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة489األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتمٌالد مهدي حسن شاط4158241122079081ً

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتنور كرٌم حسن عباس4159241122079084

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد503األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهاجر علً مونس حمزه4160241122079087

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة502األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهاجر كرٌم عبد مهاوش4161241122079088

االداري القادسٌة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهاله محمد كتاب حسن4162241122079089

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة560األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهبه احمد كاصد جٌاد4163241122079090

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهبه رحٌم محٌسن عل4164241122079091ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة535األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهدى جواد كاظم طعمه4165241122079095

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة526األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتهدى فاضل هادي كاظم4166241122079096

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى507األدبًاعدادٌة الدغارة للبناتٌاسمٌن رٌاض محمد ثعبان4167241122079102

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة596األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتابتهال علً علوان حسٌن4168241122080001

االداري القادسٌة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتاسراء محمد كزار زباله4169241122080002

كلٌة االداب/جامعة الكوفة468األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتاصالة حمزة عناد هادي4170241122080006

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى502األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتافراح حٌدر محمد فلٌح4171241122080007

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة484األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتاٌمان احمد خضٌر كرٌم4172241122080009

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتبتول عزٌز جابر حمد4173241122080010

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتبتول ناهً رزاق جهاد4174241122080011

االداري القادسٌة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتبنٌن ٌاس خضٌر عباس4175241122080012

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتحنان حسٌن مرحب لفتة4176241122080015

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة469األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتحنٌن طاهر حمٌد رشٌد4177241122080016

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتحوراء وحٌد عناد عكلة4178241122080018

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتدعاء منعم سهٌل حمد4179241122080022

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة488األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناترباب هادي حسون سلمان4180241122080023

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الكوفة486األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناترفاه محمد حسٌن عل4181241122080024ً

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة547األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناترواء حسن عبٌد مصغر4182241122080026
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االداري القادسٌة/المعهد التقن436ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزمن صاحب عزٌز عل4183241122080027ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء حامد محسن عطٌة4184241122080028

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى487األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء سعٌد حسٌن جوده4185241122080029

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة491األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء علً جبار كاظم4186241122080030

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء علً محمد وهاب4187241122080031

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء كرٌم طوٌر حسن4188241122080032

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة509األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء كرٌم عارف محمد4189241122080033

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة االنبار482األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء محمد هادي ابٌدي4190241122080034

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزهراء ٌوسف صالح مهدي4191241122080035

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة475األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزٌنب حبٌب عوٌز عبٌده4192241122080036

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة566األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتزٌنب علً كاظم محٌسن4193241122080037

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتسجى عباس كناوي سلمان4194241122080038

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة562األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتسجى ٌحٌى ازبونً عبد هللا4195241122080039

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة545األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتسعاد عبد الرضا سلمان ٌعكوب4196241122080040

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة582األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتسهاد حسن عودة مشول4197241122080041

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتشعائر عبد الخالق بدري لفته4198241122080043

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة494األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتشفاء عبد الكرٌم مطلوب كوشان4199241122080044

االداري القادسٌة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتصابرٌن حمزه عجمً عداي4200241122080045

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة533األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتعلٌاء حاكم عبد هللا فرهود4201241122080049

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة490األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتعهود حمٌد عبد العرٌس حمزه4202241122080050

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة565األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتغدٌر رٌاض عزٌز بارة4203241122080051

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى494األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتغدٌر عبد الرضا عبد الرزاق معارز4204241122080052

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة572األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتغدٌر علً هداوي صلف4205241122080053

االداري القادسٌة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتمروة حسن عطٌة حسٌن4206241122080057

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتمروة عبد الحسٌن عبد االمٌر عباس4207241122080058

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى485األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتمٌعاد حبٌب عبد هللا جالب4208241122080061

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة472األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنادٌه حلٌم محسن محمد4209241122080062

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى499األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنجالء علً ناظم طارش4210241122080063

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى484األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتندى حسن شبر عبد الرضا4211241122080064

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل496األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنغم صالح مهدي صالح4212241122080066

تربٌة بنات قسم رٌاض االطفال/جامعة بغداد473األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنور خضٌر علوان محمد4213241122080067

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة529األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنورا حمٌد نجم عبود4214241122080069

االداري القادسٌة/المعهد التقن433ًاألدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنورس طالب كاظم عبد4215241122080071

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة544األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتنٌران هادي مكطوف بكٌن4216241122080073
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كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة530األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتهدٌر كرٌم سهٌل حمد4217241122080074

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة603األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتهدٌل هاشم جاسم طالل4218241122080075

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة596األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتهند هاشم جاسم محمد4219241122080076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة496األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتورود خضٌر طالب عودة4220241122080078

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة566األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتوسن شاكر عبد الحسٌن جالب4221241122080079

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى495األدبًاعدادٌة خدٌجة للبناتوالء لهمود سعد ظاهر4222241122080080

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة472األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتافتخار عباس حسن زنجٌل4223241122081001

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتافراح جلٌل كاظم جرٌو4224241122081002

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة559األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتبٌداء علً جواد كاظم4225241122081003

اداب قسم الفلسفة/جامعة الكوفة467األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتتحدي عباس كاظم ماض4226241122081004ً

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتختام حسن عبد حزام4227241122081006

كلٌة االداب/جامعة الكوفة463األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتساره غالب مكمل عباس4228241122081011

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتسعاد صبٌح عطٌه عبد4229241122081012

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتشروق هاتف علً عبود4230241122081013

كلٌة االداب/جامعة الكوفة471األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتشٌماء رإوف ابراهٌم عبد الصاحب4231241122081014

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة471األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتنورس حٌدر شبر منذور4232241122081015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482األدبًثانوٌة الصراط المستقٌم للبناتنوره سلمان مرزوك جبار4233241122081016

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتصبا احمد محمد كاظم4234241122082002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة476األدبًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتنور سالم هلول عبٌد4235241122082003

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة المعارف األهلٌة للبناتهند سالم هلول عبٌد4236241122082004

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة القانتات للبناتابتهال عبد العباس معضد دكمان4237241122083001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة502األدبًثانوٌة القانتات للبناتدعاء حسون سرحان عبود4238241122083002

االداري القادسٌة/المعهد التقن478ًاألدبًثانوٌة القانتات للبناتزهراء علوان دحدوح خفٌف4239241122083003

االداري القادسٌة/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة القانتات للبناتعلٌاء علوان دحدوح خفٌف4240241122083004

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى498األدبًثانوٌة القانتات للبناتفرح كامل علً مرزوك4241241122083005

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى501األدبًثانوٌة القانتات للبناتنادٌة عبد الزهرة معضد دكمان4242241122083006

االداري القادسٌة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة القانتات للبناتهدى كرٌم مهر فرحان4243241122083007

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى496األدبًثانوٌة القانتات للبناتهٌام ظاهر علً دروٌش4244241122083008

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة559األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةابتهال كرٌم عٌدان كزار4245241122091001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل443األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةحمٌدة علً جدعان صالل4246241122091002

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةرحاب علً حدعان صالل4247241122091003

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة468األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةشٌماء نجم عبد كٌطان4248241122091004

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى503األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةفاطمة شالكة غافل مهجج4249241122091005

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة المثنى476األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةمرٌم حسٌن جدعان صالل4250241122091006
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كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةهبة عبد الحسٌن حنون دهوم4251241122091007

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة576األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةهجران رضا حمزة عبد4252241122091008

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة537األدبًثانوٌة الفاضلٌة المختلطةهدٌل نجم عبد زٌد كاظم4253241122091009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة570األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةساره رحٌم جبار عبد عل4254241122092002ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة482األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةمروه محمد جاهل شعٌوط4255241122092003

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى492األدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةنجالء عنون كاري باج4256241122092004ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة العارضٌات المختلطةنورا حسٌن عاشور رمضان4257241122092005

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة راهب بنً هاشم المختلطةهدٌل فاضل عوان جبر4258241122093001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة523األدبًثانوٌة ابو حمزة الثمالً المختلطةادٌان حسٌن علً عباس4259241122094001

االداري القادسٌة/المعهد التقن431ًاألدبًثانوٌة ابو حمزة الثمالً المختلطةبراء هادي ناطور عباس4260241122094002

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة481األدبًثانوٌة ابو حمزة الثمالً المختلطةزهراء هادي ناطور عباس4261241122094003

كلٌة التربٌة/جامعة الكوفة520األدبًثانوٌة ابو حمزة الثمالً المختلطةزٌنب عبد الكرٌم هادي رغٌد4262241122094004

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى488األدبًثانوٌة ابو حمزة الثمالً المختلطةسحر جمٌل محسن ناصر4263241122094005

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة464األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتاالء عبد حسن شمخ4264241122125006ً

االداري القادسٌة/المعهد التقن434ًاألدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتاٌام حمٌد عبد زٌد عل4265241122125012ً

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة483األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناترنا جمٌل سلمان جوده4266241122125021

اداري نٌنوى/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتزهراء سعد جاسم حسٌن4267241122125025

االداري النجف/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتزهراء عزٌز رزاق عبد4268241122125026

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة االنبار475األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتزٌنب جواد كاظم مرزه4269241122125027

كلٌة التربٌة/جامعة المثنى488األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتزٌنب سعدون حسن طوٌر4270241122125029

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة531األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتسارة ولٌد عبد الحسٌن عبد هللا4271241122125034

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة القادسٌة500األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتسهاد كاظم عباس معتوق4272241122125040

االداري القادسٌة/المعهد التقن433ًاألدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتكلثوم عبٌد حمٌد ملغوث4273241122125054

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة458األدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتمنتهى رحٌم جاسم حسن4274241122125057

االداري القادسٌة/المعهد التقن435ًاألدبًثانوٌة الدٌوانٌة المسائٌة للبناتنورس مكً جودة سلمان4275241122125065

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة628األدبًالخارجٌاتالزهراء حسن عبد الكرٌم شعالن4276241122401004

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة480األدبًالخارجٌاتبراء كاظم حسن طعٌن4277241122401010

االداري القادسٌة/المعهد التقن446ًاألدبًالخارجٌاتجٌهان نوري رسن طنٌش4278241122401011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة534األدبًالخارجٌاتدعاء عبد عبد هللا عبٌد4279241122401018

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًالخارجٌاترانٌه حاتم ستار طه4280241122401020

كلٌة القانون/جامعة القادسٌة560األدبًالخارجٌاترسل حامد عبد المهدي حمزه4281241122401023

كلٌة االداب/جامعة القادسٌة467األدبًالخارجٌاترواء حسٌن علً كاظم4282241122401024

تربٌة بنات قسم اقتصاد منزلً/جامعة بغداد472األدبًالخارجٌاترٌام كاظم محمد شخٌر4283241122401026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة519األدبًالخارجٌاتزهراء احمد حسن عبد الزهره4284241122401027
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كلٌة التربٌة/جامعة واسط496األدبًالخارجٌاتعذراء محمد هاشم جبر4285241122401041
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