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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة القادسية711.3ثانوية المتميزينالديوانيةعلميمصطفى ناظم محمد طنش1241611041034

الطب/جامعة القادسية709.5ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميزهراء عظيم حجيل كاظم2241612084025

الطب/جامعة القادسية706.7ثانوية المتميزينالديوانيةعلميمصطفى ناهض رؤوف كاظم3241611041035

الطب/جامعة القادسية705.8ثانوية المتميزاتالديوانيةعلمينور عبد العالي موات محمد4241612084046

الطب/جامعة القادسية704.6ثانوية المتميزينالديوانيةعلميعلي نعمان عالوي حسون5241611041026

الطب/جامعة القادسية704اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميزينب خيري كاظم جياد6241612134068

الطب/جامعة القادسية703اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميورود نعيم عبد علوان7241612120233

الطب/جامعة القادسية703اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزينب بشار جليل صالح8241612115070

الطب/جامعة القادسية701.2ثانوية المتميزاتالديوانيةعلمينور الهدى علي جبر عمران9241612084044

الطب/جامعة القادسية701اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة زهراء أكرم رحمن كاظم10241612102134

الطب/جامعة القادسية700.3ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميريام عادل ثامر سعيد11241612084020

الطب/جامعة القادسية699اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميآيه محمود جاسم محمد12241612124010

الطب/جامعة القادسية698.7ثانوية المتميزينالديوانيةعلميسجاد رضا حسون وناس13241611041015

الطب/جامعة القادسية698اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزينب عبد علي تايه مجيد14241612120105

الطب/جامعة القادسية698اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميتقى محمد باقر محمد15241612103018

الطب/جامعة القادسية698اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة سلمان كريم دبس16241612102135

الطب/جامعة القادسية697.2ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميهاجر جبار سهر عنيد17241612084047

الطب/جامعة القادسية697اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميزينب مهدي رحيم راضي18241612134072

الطب/جامعة القادسية697اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميزهراء فالح حسن رومي19241612106061

الطب/جامعة القادسية697اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميفاطمه كاظم عبدهللا كديمي20241612096077

الطب/جامعة القادسية697اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميهبه فاهم عبيد حمزة21241612095089

الطب/جامعة القادسية697ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميطيف نجاح فاهم كاظم22241612084036

الطب/جامعة القادسية696.1ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميفاطمة ناظم غثيث مجول23241612084038

الطب/جامعة القادسية696اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمينور فيصل مظلوم حسين24241612121208

الطب/جامعة القادسية696اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميدينا امير نعمه محمد25241612121062

الطب/جامعة القادسية695اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور رياض مهدي عطية26241612120209

الطب/جامعة القادسية695اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميساره فيصل عباس هادي27241612120123

الطب/جامعة القادسية695اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمحمد ميري فانوس فنيخر28241611027148

الطب/جامعة القادسية694.2ثانوية المتميزينالديوانيةعلميذو الفقار علي عبيد وحيد29241611041012

الطب/جامعة القادسية694اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميهدى عباس محمدعلي عباس30241612106115

الطب/جامعة القادسية694اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزينب كاظم سبهان منان31241612114133

الطب/جامعة القادسية694اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميحوراء حسن صكبان عبد الحسن32241612120045

الطب/جامعة القادسية694ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميزينب غازي مدلول كاظم33241612082044

الطب/جامعة القادسية693.7ثانوية المتميزينالديوانيةعلميمحمد مازن ناجي حسن34241611041030
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الطب/جامعة القادسية693اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلمينور الهدى حيدر عايد حميدي35241612108144

الطب/جامعة القادسية693االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلمياحمد جواد كاظم عبد الحسن36241611001023

الطب/جامعة القادسية693اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميفاطمه نجاح كريم هاشم37241612121169

الطب/جامعة القادسية692.7ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميتيجان ناظم مهدي غالي38241612084013

الطب/جامعة القادسية692اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرنده حامد جودة جاسم39241612120072

الطب/جامعة القادسية692اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزينب سالم عبد الحسن رفاس40241612120103

الطب/جامعة القادسية692اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميمها جبار عبد الحسن جبار41241612122067

الطب/جامعة القادسية692االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميكرار عبيس حسين نور42241611001294

الطب/جامعة القادسية692اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء رزاق شنشول دكمان43241612136039

الطب/جامعة القادسية692اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميضرغام حمزة صاحب حسين44241611003163

الطب/جامعة القادسية692اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزينب حاكم مرجون عبود45241612108069

الطب/جامعة القادسية692ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميزينب حمودي احمد محمد46241612084030

الطب/جامعة القادسية691اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميزهراء صالح حسوني محمد47241612118063

الطب/جامعة القادسية691اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميزهراء عماد عدنان غازي48241612096044

الطب/جامعة القادسية691ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميمنار صاحب ساجت كريم49241612101089

الطب/جامعة القادسية691اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميبشائر ميري فانوس فنيخر50241612102036

الطب/جامعة القادسية691اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميبنين حميد جاسم سعد51241612136013

الطب/جامعة القادسية691االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميطه كاظم ياسر صباح52241611001192

الطب/جامعة القادسية691ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميزهراء حسين تايه جياد53241612085045

الطب/جامعة القادسية690.8ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميتبارك عبد الرزاق محمد عبد الكريم54241612084009

الطب/جامعة القادسية690.2ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميبنين محمد كاظم متعب55241612084008

الطب/جامعة القادسية690اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميهبه طالب يحيى عبد الرضا56241612114262

الطب/جامعة القادسية690اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميتبارك ثامر امين يوسف57241612120035

الطب/جامعة القادسية690اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميعبد هللا عدي جابر طارش58241611013102

الطب/جامعة القادسية690اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزينب ضياء نعمة جاسم59241612108072

الطب/جامعة القادسية689.6ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميزهراء امين محمود شاكر60241612084021

الطب/جامعة القادسية689.2ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةعلميعلي حامد ناجي جاسم61241611048006

الطب/جامعة القادسية689اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزهراء عبد الكريم هادي عبد62241612120086

الطب/جامعة القادسية688.7ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميأيات فاضل جاسم حسن63241612084001

الطب/جامعة القادسية688اعدادية اسماء للبناتبابلعلميفاطمه هشام عبد الحسين حمد64231612093090

الطب/جامعة القادسية688اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميهدى فالح جياد عطيوي65241612124149

الطب/جامعة القادسية688اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزينب حمزه حسن عنجور66241612114118

الطب/جامعة القادسية688اعدادية اليقظة للبناتبابلعلمينور عمران موسى جواد67231612089118

الطب/جامعة القادسية688اعدادية الحلة للبنينبابلعلمياحمد باسم عبد المحسن كاظم68231611020012
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الطب/جامعة القادسية688ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلعلميامير عبد االمير صبار حسين69231611038014

الطب/جامعة القادسية688اعدادية القاسم للبنينبابلعلمياحمد موجد حميد ضايف70231611006020

الطب/جامعة القادسية688اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميفرح حيدر جواد كاظم71241612096080

الطب/جامعة القادسية687.8ثانوية المتميزاتالديوانيةعلمينور شاكر محمود عيسى72241612084045

الطب/جامعة القادسية687.5ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميرفل حيدر طه جبر73241612084018

الطب/جامعة القادسية687.4ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةعلميمحمد عبد الرحمن جواد كاظم74241611048010

الطب/جامعة القادسية687.1ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميزهراء علي عبيد محسن75241612084026

الطب/جامعة القادسية687ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمصطفى حسين سعدون عويد76241611032084

الطب/جامعة القادسية687ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمصطفى ماهر محسن رفيس77241611032090

الطب/جامعة القادسية687اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميحسين رحمان جراد علي78241611027041

الطب/جامعة القادسية687ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلعلميعباس صبحي عباس موسى79231611166028

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميابتهال سعد حسين حسن80231612109026

الطب/جامعة القادسية687ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميسجى ضاري عبد محمد81241612130046

الطب/جامعة القادسية687اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينورس عماد لطيف سلمان82241612120221

الطب/جامعة القادسية687اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرقيه عماد عيال مطر83241612120070

الطب/جامعة القادسية687اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميمينا وليد قحطان سلمان84241612120192

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميصبا كاظم منسي راضي85241612108092

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلمينور الهدى اياد مسلم شاكر86241612114243

الطب/جامعة القادسية687اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميسجى لطيف عبيد شويع87241612104069

الطب/جامعة القادسية687اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميايه نجاح حرير حميد88231612090012

الطب/جامعة القادسية687اعدادية الطليعة للبناتبابلعلميمريم يعكوب ناجي صكر89231612088321

الطب/جامعة القادسية686.8ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميدعاء عبد الحسين عادي بلجت90241612084015

الطب/جامعة القادسية686ثانوية عبد المطلب للبناتبابلعلميمساجد محسن علي هادي91231612136033

الطب/جامعة القادسية686اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلمينور عادل علك سلمان92241612106107

الطب/جامعة القادسية686ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلميبشرى كاظم عبد العباس خشان93251612100054

الطب/جامعة القادسية686ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميمحمد امين ماجد عبد العظيم رحيم94251611031542

الطب/جامعة القادسية686ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفعلميقاسم علي نعمه عسل95251611034051

الطب/جامعة القادسية686اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىعلميمحمد علي دوشان عيفان96211611031046

الطب/جامعة القادسية686اعدادية عكاظ للبناتكربالءعلميغدير علي عبد هللا علي97271612088135

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الوفاء للبناتذي قارعلميهديل عبد الحسين مزهر مشكور98221612172128

الطب/جامعة القادسية686اعدادية القاسم للبنينبابلعلميحسين سعد والي علوان99231611006067

الطب/جامعة القادسية686اعدادية المحاويل للبناتبابلعلميزينب علي حسين علي100231612115067

الطب/جامعة القادسية686اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءعلميمحمد جاسم محمد ابراهيم101271611005359

الطب/جامعة القادسية686اعدادية كربالء للبنينكربالءعلميمقداد حسين عليوي نهابه102271611001503
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الطب/جامعة القادسية686اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميرسل رحيم سويد هاون103241612121066

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الفرات للبنينكربالءعلميحسين عالء حسين وادي104271611014066

الطب/جامعة القادسية686اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميساره عادل عجيل شمخي105241612120117

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الطليعة للبناتبابلعلميميساء ناظم عبيس حسين106231612088332

الطب/جامعة القادسية686ثانوية مريم العذراء للبناتبابلعلميزهراء رعد حسن كاظم107231612082022

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الغساسنة للبناتبابلعلميفاطمة عظيم مال هللا عبادي108231612077067

الطب/جامعة القادسية686اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميدنيا فليح كاظم خضير109241612102052

الطب/جامعة القادسية686اعدادية الربيع للبناتبابلعلمياسيل حيدر دريج داود110231612098007

طب االسنان/جامعة القادسية686اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميفاطمه عطيه حسين فرحان111241612118108

طب االسنان/جامعة القادسية685اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور حسام حسن حمزة112241612120205

طب االسنان/جامعة القادسية685اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميمريم سعد كريم جبار113241612093077

طب االسنان/جامعة القادسية684.4ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميتبارك عبد هللا وحيد محمد علي114241612084010

طب االسنان/جامعة القادسية684.2ثانوية المتميزينالديوانيةعلميخليل مهند صباح خليل115241611041011

طب االسنان/جامعة القادسية684اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميزين العابدين عباس محمد علي116241611003138

طب االسنان/جامعة القادسية684ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميانوار ابراهيم فيصل صلبوخ117241612130009

طب االسنان/جامعة القادسية684اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزينب وليد محسن حميد118241612120115

طب االسنان/جامعة القادسية683.5ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميرسل ناجح حسن عباس119241612084017

طب االسنان/جامعة القادسية683.2ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميسجى ستار جبار بريو120241612084033

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميإيناس حسين علي عبد هللا121241612102025

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعلي حسن هادي كريم122241611006059

طب االسنان/جامعة القادسية683اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميعذراء شاكر خوزان مظهر123241612119200

طب االسنان/جامعة القادسية682اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلمياحمد علي نذير شباط124241611003024

طب االسنان/جامعة القادسية682اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلمينور سلمان جاسم خلف125241612100088

طب االسنان/جامعة القادسية682اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزينب عماد كاظم حسوني126241612120108

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميفاطمة جالء جبار شامخ127241612120163

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميمريم حسين علي عبد االمير128241612120184

طب االسنان/جامعة القادسية681ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميزهراء فواز فرج جبر129241612101048

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميضحى عظيم نعمه حسين130241612114172

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميسجى راسم كاظم كريدي131241612106076

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية نفر للبنينالديوانيةعلميعال خضير كمر وجير132241612025009

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميلمياء محمد محي حسن133241612102151

طب االسنان/جامعة القادسية681اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميرحاب قاسم غافل محمد134241612080029

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلميمريم حسن مسلم عيسى135251612084501

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميسرى احمد ضاجر حسين136241612121132
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طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور رضا خضير طاهر137241612120208

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرسل حسين عبد احمد138241612120063

طب االسنان/جامعة القادسية680ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلميزهراء سعد عبد االمير وزواز139251612100186

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلمينور فاضل كاظم عبد هللا140241612114249

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميفاطمه محمد موسى ظاهر141241612114209

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميشاكر نجم عبد سرحان142241611036119

طب االسنان/جامعة القادسية680اعدادية يافا للبناتالديوانيةعلميابتسام غازي كنان عبد علي143241612117016

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزهراء عدنان هاشم حسن144241612120087

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب عبد الحسين عبد الساده عبيد145241612121112

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية كربالء للبنينكربالءعلميعلي سامي عبد الكريم عيسى146271611001287

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قارعلميزينب عبد الهادي عيدان كاظم147221612113105

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارعلميزهراء علي عبد الحسن عبد148221612143035

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الفواطم للبناتكربالءعلميهبه حسن هادي عناد149271612058337

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفعلميسرى نعيم كندي محمد150251612097069

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلميزينب جميل موحان مجلي151251612100225

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية االبرار للبنينذي قارعلميحسين علي حسن علي152221511091032

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميايمن رضا عبد الجبار سلمان153241611037006

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الطليعة للبناتبابلعلميزهراء حسام نور حبيب154231612088115

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الرحمن االهلية للبنينالنجفعلميعلي اسماعيل محمد علي155251611026031

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفعلميتبارك عبد الجليل علي هادي156251612069003

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميبتول عبد الجاسم علوان عبد157241612080015

طب االسنان/جامعة القادسية679ثانوية التراث األهلية للبناتالديوانيةعلميمينا ماهر يحيى حميد158241612087031

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميضحى عادل جبر حسون159241612102117

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميمنور عبد االمير ناصر حسين160241612103098

طب االسنان/جامعة القادسية679اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميآمنه احمد زغير جابر161241612104002

طب االسنان/جامعة القادسية678.9ثانوية المتميزينالديوانيةعلميمرتضى فارس هداب حمزة162241611041032

طب االسنان/جامعة القادسية678.9ثانوية المتميزينالديوانيةعلميمرتضى فاضل صالح كناص163241611041033

طب االسنان/جامعة القادسية678.8ثانوية المتميزينالديوانيةعلميحسين فالح مهدي عبد الصاحب164241611041009

طب االسنان/جامعة القادسية678.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءعلميزينب عبد الكريم جواد جبار165271612077031

طب االسنان/جامعة القادسية678.6ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميسارة خضير مجيد عالوي166241512084027

طب االسنان/جامعة القادسية678.6ثانوية المتميزينالديوانيةعلمياحمد باسل اديب فاضل167241611041004

طب االسنان/جامعة القادسية678.3ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةعلميعلي ضياء جاسم عبد الساده168241611048007

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميجعفر حمزه جبار محمد169241611027028

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية النجاح للبناتكربالءعلميشفاء عباس ابراهيم محمد170271612060181
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طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الفاروق للبناتكربالءعلميغدير علي صلبوخ علوان171271612069135

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفعلمياحمد عبد العالي حسن ظاهر172251611009036

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلمينور حيدر علي سعيد173251612100460

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلميمريم حيدر رسول علي174251612100400

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفعلميمريم علي محمد حسن ضعين175251612116140

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارعلميمصطفى احمد رمضان ناصر176221611077105

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارعلميرشاد سلمان صعيب خليف177221611098034

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميعدنان عويد حسن عبيس178231611168024

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الشوملي للبنينبابلعلميأحسان حميد غازي كاظم179231611054001

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الطليعة للبناتبابلعلميزينب احمد ماجد قاسم180231612088154

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفعلميحسين عالء حسن علي181251611022036

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميمحمد يوسف دخيل حسن182251611031664

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية المتميزينالنجفعلمياحمد حسن هادي يوسف183251611035003

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلميرنده حامد حسان راضي184251612084201

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةعلمياساور عباس فاضل زنيد185161612165010

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةعلميشهد حسن علي حسين186161612165214

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةعلميبنت الهدى عالء شاكر جاسم187161612165052

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية النيل للبناتذي قارعلمينور الهدى جبار نصار صياح188221612169144

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية بلقيس للبناتبابلعلميسجى جاسم حميد سلمان189231612120084

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الهندية للبنينكربالءعلمياحمد بهاء محمد علي حمد190271611010004

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميأسراء طالب صالح مهدي191241612106005

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارعلميريام سالم عبد الرضا معارج192221612125039

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميقاسم طارق جعفر دريس193241611015190

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية النظامية المختلطةديالىعلمينور ضياء مهدي عبد المحسن194211612206026

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةعلميمنتظر حسن صالح محمد علي195111611006188

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية كربالء للبنينكربالءعلميجواد بهجت احمد حسين196271611001086

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزينب فريد عبود مهدي197241612120110

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميحوراء عبد الرسول خطار عيدان198241612121047

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةعلميمرتضى برهان راشد معيلف199241611203030

الصيدلة/جامعة القادسية694اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلمياسراء نعيم ردام عبود200241612134007

الصيدلة/جامعة القادسية685ثانوية الحسينية المختلطةبابلعلمينبأ حسن عبد مهدي201231612187011

الصيدلة/جامعة القادسية684اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميوفاء موحان غازي علج202241612114276

الصيدلة/جامعة القادسية683.1ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميهبه يوسف مراد حمزه203241612084048

الصيدلة/جامعة القادسية683اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميحسين غسان عبد الهادي عبد الرضا204241611003106
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الصيدلة/جامعة القادسية683ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميزهراء حسن عباس نعيم205241612084024

الصيدلة/جامعة القادسية679اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميحسين شاكر يونس جالب206241611009026

الصيدلة/جامعة القادسية679ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء منشد جبار نعيس207241612081073

الصيدلة/جامعة القادسية678اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميأسيل عبد الزهره بخيت حجيل208231612109006

الصيدلة/جامعة القادسية678اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميسرى فؤاد مهدي حسين209241612120126

الصيدلة/جامعة القادسية678االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعلي معين عبد المنعم يوسف210241611001273

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميزيد كاظم حسن عبد هللا211241611010097

الصيدلة/جامعة القادسية677ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميزينب حاكم جبر جوده212241612094047

الصيدلة/جامعة القادسية677اعدادية الحي للبناتواسطعلميزينب محمد طعيمه ثامر213261612107064

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميسجاد كريم عبدالحسين فتيوي214241611010109

الصيدلة/جامعة القادسية676للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةعلميبيرق عباس عبود وناس215241612098007

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء حيدر عبداالئمه اسود216241612108058

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميمروه سالم شعالن فرحان217241612114225

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميطيبه ابراهيم عبد الحسين محمد218241612118096

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميايات اسماعيل جحيل ظاهر219241612121021

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميزينب حسين رشاد خفيف220241612122033

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميحوراء ماهر عويز عبود221241612134041

الصيدلة/جامعة القادسية676ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميحنان مالك راشد كاظم222241612130015

الصيدلة/جامعة القادسية676اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميرغد عبد الحسن حمزة جيجان223241612136032

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلمينور قاسم حميدي درب224241612085089

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميمصطفى هادي كاظم محسن225241611037047

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميثريا جفات راضي حسين226241612102042

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب هالل عبد الكاظم عوفي227241612121123

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةعلميهجران حاكم عايد عبد هللا228241612135024

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميرويده عبد الكريم يوسف جاسم229241612114087

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميفرح ماجد عكاب سرحان230241512119219

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميزينب عباس هالل خضير231241612101057

الصيدلة/جامعة القادسية675اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميعبد هللا ناهي رزاق جهاد232241611011025

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىعلميزهراء ثائر صاحب فتاح233131612089038

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميميالد مجيد محمد حسون234241612124135

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميساره فاضل عبد هاني محمد235241612120122

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميهدى حاكم عبد حسن236241612101099

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلمينور محمد جبار كريم237241612094097

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميزينب صبري سلمان علي238241612094049
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الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميايمان شاكر عبار جبير239241612093019

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةعلميفاطمة محمد مجيد حسوني240241612092038

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميبشرى رحمن حيذور فزع241241612080016

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلمياحمد هيثم هادي جاسم242241611039013

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميمحمد صدام علي هادي243251611031608

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الرباب للبناتواسطعلميحوراء احمد حميد خرميط244261612113023

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطعلميزينب سعد عربي توهان245261612108068

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطعلميزينب مشتاق محمد سعيد عبد االمير246261612102048

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية ام البنين للبناتبابلعلميغاده ثامر خضير عباس247231612091074

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميغدير كريم امير طريف248231612090186

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الوائلي للمتميزينبابلعلميمصطفى نوفل سامي عبد علي249231611047087

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الهاشمية للبنينبابلعلميمحمد ناظم صاحب دريب250231611019193

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميمحمد صالح فارس علي251231611017225

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلعلميزهراء احمد عبد الواحد حسن252231612134029

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةعلميسارة عبد الخالق جاسب عبد253121612094121

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةعلميمريم ابراهيم علي سلمان254141612140101

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الرافدين النموذجية للبنينالرصافة االولىعلميفاطمة أحمد عبادي عبد السادة255131612210010

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الروضتين للبناتكربالءعلميفاطمه ماجد حميد عبد الحسين256271612064167

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءعلميزهراء كامل سعدون كاظم257271612063085

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية قنديل المختلطةديالىعلميبارق حميد حسن محمد258211611256006

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية االقتدار المختلطةبابلعلميعبد هللا احمد صبر عبد الكاظم259231611164045

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءعلميمصطفى مهدي مطر فارس260271611002439

الصيدلة/جامعة القادسية673.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلعلميرنا رزاق فاضل عبد الواحد261231612132016

الصيدلة/جامعة القادسية673.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلعلميحيدر عبد الرحمن سلمان طراد262231611047028

الصيدلة/جامعة القادسية673.4ثانوية المتميزينالديوانيةعلمياحمد محمد عبد حسين263241611041006

الصيدلة/جامعة القادسية673.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةعلميجيهان رسول حسين علي264141612094029

الصيدلة/جامعة القادسية673.3ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلميصابرين عبد الرزاق كاظم خليف265251612062445

الصيدلة/جامعة القادسية673.2ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةعلميمهيمن مشتاق طالب جبار266241611048012

الصيدلة/جامعة القادسية673.1ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةعلميضحى عماد شهاب احمد267141612129023

الصيدلة/جامعة القادسية673.1ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميياسر عمار صالح مهدي268251611031799

الصيدلة/جامعة القادسية673.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةعلميعلي عادل محمد هادي جعفر269141611010047

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءعلميساره ابراهيم خليل ابراهيم270271612063103

الصيدلة/جامعة القادسية673ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميبنين حسن كاظم عبد271241612116017

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفعلميعلي خالد ابراهيم حمزه272251611001362
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الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفعلمينظر رحيم نعمه عباس273251612076164

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةعلميمنتظر عبد الرحيم حسن كسار274111611018152

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية المسيب للبناتبابلعلمينرجس صاحب مهدي محمد275231612117123

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميسجاد فرحان وحيد تومان276241611036108

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية العراقية للبناتديالىعلميعبير عبد الرزاق كاظم علوان277211612139115

الصيدلة/جامعة القادسية673ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميحيدر مهدي ناجي مطر278251611031257

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميرسل باسم هاتف روضان279241612100032

الصيدلة/جامعة القادسية673ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلميافنان سعود اسماعيل علي280251612062046

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفعلميضحى انيس صالح جابر281251612070153

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةعلميحسين زهير جواد كريم282111611020027

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية االمامة للبناتكربالءعلميزينب بدر عبد خلف283271612062077

الصيدلة/جامعة القادسية673ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطعلميسجاد قاسم عليوي غالي284261611038057

الصيدلة/جامعة القادسية673اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةعلميداليه محمد عبد غضبان285111612105031

الهندسة/جامعة القادسية672ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميعبد هللا عادل شاكر محمود286241611037018

الهندسة/جامعة القادسية672اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميزينب ماجد جابر عودة287241612102089

الهندسة/جامعة القادسية671اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميهاجر جاسب علي رحمان288241612102180

الهندسة/جامعة القادسية670.4ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىعلميتبارك رعد جميل صالح289101612089015

الهندسة/جامعة القادسية669اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميفرح حيدر نور حسوني290241612103093

الهندسة/جامعة القادسية669اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء منذر عبد الكاظم جبار291241612121097

الهندسة/جامعة القادسية668.3ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميزهراء باسم كاظم عبد292241612084022

الهندسة/جامعة القادسية668اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميساره عبد علي عبيد حسون293241612118087

الهندسة/جامعة القادسية668اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميطيبه كريم عبد سابط294241612118097

الهندسة/جامعة القادسية667اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميسجى فليح ياسين سلمان295241612096059

الهندسة/جامعة القادسية666اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلمياحمد داخل شعبان جبار296241611003015

الهندسة/جامعة القادسية666ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميفاطمه يونس حسين رباط297241612101083

الهندسة/جامعة القادسية666اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلمياسراء محمد محسن غنص298241612080005

الهندسة/جامعة القادسية665اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميمريم علي كاظم مهاوش299241612119233

الهندسة/جامعة القادسية664ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميرند حيدر عبد الساده مهدي300241612082022

الهندسة/جامعة القادسية664اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميهديل علي كريم جاسم301241612102189

الهندسة/جامعة القادسية664ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميتبارك نعمان محمد خضير302241612085021

الهندسة/جامعة القادسية663اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميهبه هللا حسين جبار دخون303241612119265

الهندسة/جامعة القادسية661اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميضي حيدر يوسف طاهر304241612121145

الهندسة/جامعة القادسية661اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلمينور جبار كاظم صالح305241612123126

الهندسة/جامعة القادسية661اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب صالح مهدي مهبش306241612121109
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الهندسة/جامعة القادسية660االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميحسن ميري كتاب طاهر307241611001084

الهندسة/جامعة القادسية660اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميزيد حميد عبد زيد حمد308241611003133

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميتقوى عبد الكريم شنباره علوص309241612093030

الهندسة/جامعة القادسية659اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميفراس فائق حسن ديوان310241611003228

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميآالء سرحان عبد حمدي311241612124003

الهندسة/جامعة القادسية658اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميافياء جبار رداد فضه312241612121016

الهندسة/جامعة القادسية657.1ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميايالف مجيد ناجي فلو313241612084005

الهندسة/جامعة القادسية657ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميزهراء محمد عبد سبتي314241612101050

الهندسة/جامعة القادسية657ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميزينب علي فريح طاهر315241612082042

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء فليح حسن عنجور316241612119131

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزهراء نزار عبد الحمزه غزاي317241612120096

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميرهام طلعت محمد نزال318241612103045

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميعبد هللا محمد عجه شنيع319241611002084

الهندسة/جامعة القادسية656اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميصفا محمد حسن صياح320241612124094

الهندسة/جامعة القادسية655اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميمريم نزار جبار بريو321241612120188

الهندسة/جامعة القادسية655ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميآمنه جواد كاظم عناد322241612082001

الهندسة/جامعة القادسية655ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةعلمينور كريم حنتوش جودة323241612135021

الهندسة/جامعة القادسية654اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزهراء باسم خضير حسن324241612120077

الهندسة/جامعة القادسية654اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميميالد شالل طارش عيدان325241612115134

الهندسة/جامعة القادسية654اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب محمد عبيس فزاع326241612121120

الهندسة/جامعة القادسية653اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلمينور حسين جواد كاظم327241612107088

الهندسة/جامعة القادسية653اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميشمس احمد جاسم محمد328241612120129

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية القاسم للبنينبابلعلميترتيب ثابت ترتيب كريم329231611006041

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميمريم صالح محسن ناجي330241612102154

الهندسة/جامعة القادسية652ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمصطفى رياض حمزة كاظم331241611032087

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينورة محمد علي جوده332241612119253

الهندسة/جامعة القادسية652اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميايات رسول حسن علي333241612103009

الهندسة/جامعة القادسية651اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميرسل حيدر سريع ناجي334241612121065

الهندسة/جامعة القادسية651اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميدعاء علي عبيد محسن335241612119078

الهندسة/جامعة القادسية651اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميتقى علي عباس كريم336241612103017

الهندسة/جامعة القادسية651ثانوية المتميزاتالديوانيةعلميتماره حامد عبد الجليل عبد العظيم337241612084012

الهندسة/جامعة القادسية650اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميزهراء ستار اجبير فرج338241612104049

الهندسة/جامعة القادسية650اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميمروة مرتضى كريم فليح339241612136096

الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمياالء محمد عبد الكريم حربي340241612119019
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الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلمياستبرق مرتضى حمادي حسين341241612118005

الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميضي علي صاحب عوين342241612121147

الهندسة/جامعة القادسية649اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميغدير رسول دوهان ناموس343241612120157

الهندسة/جامعة القادسية648اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمينور ميثم سوادي كاظم344241612121210

الهندسة/جامعة القادسية648كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكعلميهدى عبد الخالق جوامير عبد هللا345201612331164

الهندسة/جامعة القادسية647االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمصطفى احمد كردي مغير346241611001362

الهندسة/جامعة القادسية647اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمينور الهدى حيدر وصي حسن347241612121198

الهندسة/جامعة القادسية646.6ثانوية المتميزينالديوانيةعلميرياض فالح مهدي مهبش348241611041013

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميطيبه اسعد مالك حسين349241612121149

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلمياسراء عباس جبار حمادي350241612118007

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميهدير طه علوان عبد351241612080084

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميندى احسان علوان شنان352241612120194

الهندسة/جامعة القادسية645اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء ستار كاظم صالح353241612121084

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء راضي حسين محمد354241612121081

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميغدير صادق سعدون ناجي355241612123099

الهندسة/جامعة القادسية644االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمحمد مصطفى هاشم يوسف356241611001340

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزينب محمد جبار حسون357241612114139

الهندسة/جامعة القادسية644ثانوية حيدر الكرار للبنينالديوانيةعلميعبدهللا رضا مقصد صالح358241611031013

الهندسة/جامعة القادسية644اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميليث سعد جواد كاظم359241611003239

الهندسة/جامعة القادسية643ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميحسين رياض علي مطر360241611037008

الهندسة/جامعة القادسية642ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميسارة محمد شاكر محمود361241612085056

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميفاطمه جعفر حمزه راهي362241612119212

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميرؤى حميد كاظم جبار363241612119082

الهندسة/جامعة القادسية640ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء ماجد زغير عبيد364241612082036

الهندسة/جامعة القادسية639اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميسجاد عبد الكاظم عجوب منذور365241611039055

الهندسة/جامعة القادسية639ثانوية جصان للبنينواسطعلميعالء مالك عبد االمير صادق366261611036012

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميسجاد عقيل جاسم جالب367241611003150

الهندسة/جامعة القادسية638ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلميمحمد رزاق عبيد حاجم368241611034041

الهندسة/جامعة القادسية638اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميامير ستار علي مطر369241611003055

الهندسة/جامعة القادسية637اعدادية كربالء للبناتكربالءعلميمريم احمد مهدي عباس370271612056300

الهندسة/جامعة القادسية636ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلعلميعطارد هادي محمد عبد371231612193010

الهندسة/جامعة القادسية636اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميانس احمد عيدان عكرب372241612095009

الهندسة/جامعة القادسية635اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمحمد راجح تالي كاظم373241611027136

الهندسة/جامعة القادسية634اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميزين العابدين عزيز مهدي صالح374241611003139
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الهندسة/جامعة القادسية633اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميسرى رزاق كاظم حسن375241612120125

الهندسة/جامعة القادسية632ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميعبد هللا فارس فتح هللا كرم376241611032036

الهندسة/جامعة القادسية632اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلمينور هاتف شمران شياع377241612111047

الهندسة/جامعة القادسية631اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينرمين سعد حسين عبد حمد378241612120196

الهندسة/جامعة القادسية630اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءعلميمصطفى محمد محي محمد379271611005462

الهندسة/جامعة القادسية630اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميدعاء حامد راضي كاطع380241612119072

الهندسة/جامعة القادسية630اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميفرح حسن كاظم جميل381241612096079

الهندسة/جامعة القادسية630اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميعذراء محمد جخيور مدهوش382241612095062

الهندسة/جامعة القادسية629اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةعلميعلي فاضل جبر سلمان383151611011083

الهندسة/جامعة القادسية629اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميحوراء كريم عبدان واوي384241612122015

الهندسة/جامعة القادسية629اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميسجاد اياد ساجت مهدي385291611003196

الهندسة/جامعة القادسية629اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةعلميزينب خالد طه عباس386161612239026

الهندسة/جامعة القادسية629االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمحمد حسين صالح مهدي387241611001317

الهندسة/جامعة القادسية629ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميبركات جعفر عبد الحسن جبر388241612130013

الهندسة/جامعة القادسية628اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميزهراء رحيم حسوني جبر389241612123060

الهندسة/جامعة القادسية628اعدادية الجمهورية للبنينذي قارعلميمحمد الباقر حسين عبد العالي طاهر390221611002233

الهندسة/جامعة القادسية628ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةعلميعبد الخالق جواد كاظم جابر391161611083046

الهندسة/جامعة القادسية628اعدادية القرنة للبنينالبصرةعلميعبد الواحد علي جبر ناصر392161611027056

الهندسة/جامعة القادسية627اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمينور خالد كاظم صبار393241612121203

الهندسة/جامعة القادسية627االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميحيدر سعد شليج كاظم394241611001120

الهندسة/جامعة القادسية627ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميرسل خالد علي صالح395241612101035

الهندسة/جامعة القادسية626اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزهراء عادل عبد الزهره اسماعيل396241612120084

الهندسة/جامعة القادسية626ثانوية ام البنين للبناتالمثنىعلميزهراء جبار كامل سراج397291612055056

الهندسة/جامعة القادسية626ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةعلمينوال بدر صحن سميان398161612259025

الهندسة/جامعة القادسية626اعدادية الفضائل للبناتذي قارعلميزينب جاسب جمعه عداي399221612104017

الهندسة/جامعة القادسية625ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينميسانعلميمجتبى صدام جاسم حاتم400281611028041

الهندسة/جامعة القادسية625ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةعلميمحمد رحمن غياض مغامس401161611094091

الهندسة/جامعة القادسية624اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميحيدر عبد االمير جاسم سوادي402241611006031

الهندسة/جامعة القادسية624اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميطيبه عبد مسلم داود عبود403241612121150

الهندسة/جامعة القادسية624اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعلي هاشم محمد عوده404241611006071

الهندسة/جامعة القادسية623ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارعلميزهراء حيدر كاظم عبد هللا405221612141070

الهندسة/جامعة القادسية623اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميسالم غالب جبار طاهر406241611036115

الهندسة/جامعة القادسية623اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميرينا علي كاظم تايه407241612080037

الهندسة/جامعة القادسية623اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمياديان مهدي شاكر جبر408241612121003
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الهندسة/جامعة القادسية622اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميعقيل أعالن بدر صالح409241611027098

الهندسة/جامعة القادسية622اعدادية كربالء للبناتكربالءعلمييمامه عبد الستار علي نعمه410271612056370

الهندسة/جامعة القادسية622اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميحسن حيدر عبد الشهيد عليوي411291611002051

الهندسة/جامعة القادسية622ثانوية البتول األهلية للبنينالبصرةعلميعبد هللا وليد محمد عبد الخضر412161611095006

الهندسة/جامعة القادسية622اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميحوراء باسم طاهر عباس413241612121042

الهندسة/جامعة القادسية621اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميطيبة احسان سلمان كريم414241612120148

الهندسة/جامعة القادسية621ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةعلميحسين عبد الباري الزم محي415161611079025

الهندسة/جامعة القادسية621اعدادية االصمعي للبنينالبصرةعلميسجاد سلمان خضير عمر416161611010031

الهندسة/جامعة القادسية621االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميكرار عباس طارش عباس417241611001293

الهندسة/جامعة القادسية621اعدادية االندلس للبنينميسانعلميمحمد أياد عبد الحسين يونس418281611009120

الهندسة/جامعة القادسية621ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميليث حازم كاظم عبد419241611037026

الهندسة/جامعة القادسية620اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميشهد حسن مسلم عبد420241612120134

الهندسة/جامعة القادسية620اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميزينب صالح عبد المهدي شهيد421241612096047

الهندسة/جامعة القادسية620ثانوية ام البنين للبناتالمثنىعلميطيبه مكي كاظم لوفه422291612055098

الهندسة/جامعة القادسية620ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميسجاد احمد عبد الحسن رفاس423241611032026

الهندسة/جامعة القادسية620اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميشفاء علي محمد عبد424241612107057

الهندسة/جامعة القادسية619اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميزهراء حمزه حميد جاسم425241612118058

الهندسة/جامعة القادسية619اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور احمد كاظم بلكت426241612120200

الهندسة/جامعة القادسية618اعدادية الكرمة  للبنينذي قارعلميابراهيم رسول ناظم جاسم427221611039001

الهندسة/جامعة القادسية618اعدادية المعقل للبناتالبصرةعلميفاطمه باسم ناظم مجبل428161612169068

الهندسة/جامعة القادسية618اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميفاطمة قاسم قابل ياسر429241612108125

الهندسة/جامعة القادسية617اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميحيدر حميد حمزه مكوطر430241611003117

الهندسة/جامعة القادسية617اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميرحاب محسن كاظم علك431241612121063

الهندسة/جامعة القادسية617اعدادية الهارثة للبنينالبصرةعلمياحمد بدر نعيم كنين432161611022004

الهندسة/جامعة القادسية617الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةعلمياصيل عبد رجه حسن فاضل433241612112002

الهندسة/جامعة القادسية617اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قارعلميعال يحيى جابر عطيه434221612153169

الهندسة/جامعة القادسية616ثانوية المعرفة للبناتالبصرةعلمياسماء سامي مجبل كريم435161612175005

الهندسة/جامعة القادسية616اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء محمد حسون ناصر436241612121095

الهندسة/جامعة القادسية616اعدادية الخالصة للبناتالبصرةعلمياالء كاظم ماضي سعد437161612240009

الهندسة/جامعة القادسية616ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفعلميثائر ماجد عبد الحميد مسلم438251611034012

الهندسة/جامعة القادسية616ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةعلميزينب انجيرس طعمة يوسف439161612232026

الهندسة/جامعة القادسية616اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميامير رسول غاوي بعيوي440241611002017

الهندسة/جامعة القادسية615ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةعلميدينا اياد عبد الجبار ضاحي441161612165099

الهندسة/جامعة القادسية615اعدادية السماوة للبناتالمثنىعلميزينب واثق عمران موسى442291612052155
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الهندسة/جامعة القادسية615االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمنتظر جبر كاظم مهدي443241611001383

الهندسة/جامعة القادسية614اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميآيات علي كامل جميل444241612120006

الهندسة/جامعة القادسية614اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميحسين شاهين جبار طاهر445291611003126

الهندسة/جامعة القادسية614اعدادية اإلعتدال للبنينميسانعلميعلي دعير عنيد غيالن446281611017065

الهندسة/جامعة القادسية614اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارعلميايوب جهاد خلف لفته447221611035040

الهندسة/جامعة القادسية613اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلميفالح حسن عبد العزيز جابر448241611014071

الهندسة/جامعة القادسية613اعدادية المثنى للبنينالمثنىعلميسعد راضي عبدهللا صياح449291611004120

الهندسة/جامعة القادسية613اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميرغد عادل لطيف خنجر450241612119091

الهندسة/جامعة القادسية612اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينكربالءعلميعباس فاضل عبد الرسول هادي451271611015077

الهندسة/جامعة القادسية612اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميطيف صالح صياح زرزور452241612095059

الهندسة/جامعة القادسية612اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميمريم جاسم محمد مهدي453241612119229

الهندسة/جامعة القادسية612ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفعلميحسنين جاسم مهدي لفتة454251611034016

الهندسة/جامعة القادسية612ثانوية ميثم التمار للبنينميسانعلميحسن عبد الواحد محمد سلمان455281611016016

الهندسة/جامعة القادسية612اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميعمار رسول كاظم طارش456291611003325

الهندسة/جامعة القادسية612ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةعلميحسين انتظار راضي عبدعلي457161611089033

الهندسة/جامعة القادسية611اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميرؤى رياض عبد الحسين عبد النبي458241612123042

الهندسة/جامعة القادسية611ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلمياستبرق كاظم جواد كاظم459251612062019

الهندسة/جامعة القادسية611اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميمنال عطا هللا خوين لفته460241612104099

الهندسة/جامعة القادسية611اعدادية السماوة للبناتالمثنىعلميريام كريم قاسم حسن461291612052112

الهندسة/جامعة القادسية611اعدادية االصمعي للبنينالبصرةعلميعقيل خزعل غاسم عذاب462161511010051

الهندسة/جامعة القادسية611ثانوية بدرة للبناتواسطعلميشهد علي حسين فليح463261612117024

الهندسة/جامعة القادسية611ثانوية النصر المختلطةميسانعلميمحمد فرحان نعمه سمير464281611104055

الهندسة/جامعة القادسية610.2ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىعلميمحمد الهادي رستم هادي حميد465291611020011

الهندسة/جامعة القادسية610اعدادية كربالء للبنينكربالءعلميرضا طالب جبار عبد هللا466271611001164

الهندسة/جامعة القادسية610ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميمحمد باقر احمد هشام عبد الحميد467241511037029

الهندسة/جامعة القادسية609ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارعلميمحمد موفق رشيد شنور468221611040083

الهندسة/جامعة القادسية609اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةعلميضياء رمضان موسى ابراهيم469161611030070

الهندسة/جامعة القادسية609اعدادية التحرير للبنينميسانعلميحسين عبد االمير حسين كاظم470281611004048

الهندسة/جامعة القادسية609اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميعمار مرسال كشيش خنجر471291611003330

الهندسة/جامعة القادسية609ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانعلميفاطمة طارق كامل عويد472281612053020

الهندسة/جامعة القادسية609اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميعباس خضير عبد الحسن محمد علي473291611002168

الهندسة/جامعة القادسية609اعدادية المجر الكبير للبنينميسانعلميسجاد حسين شنين مطلك474281611008082

الهندسة/جامعة القادسية608اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميسجى موسى علي عبد475241612121131

الهندسة/جامعة القادسية608اعدادية الزيتونة للبناتديالىعلمينبأ عبد الكريم حبيب سعيد476211612092147
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الهندسة/جامعة القادسية608اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميسكينة كلف كاظم بشارة477241612095051

الهندسة/جامعة القادسية607اعدادية سكينة للبناتذي قارعلميسارة صالح خليوي شالش478221612116035

الهندسة/جامعة القادسية607اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميايات سلمان صبار كريم479241612106015

الهندسة/جامعة القادسية607اعدادية الخنساء للبناتالمثنىعلميفاطمه رحيم عبادي شنان480291612056103

الهندسة/جامعة القادسية607االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةعلميزين العابدين كاظم عبد الرضا ساجت481161611124005

الهندسة/جامعة القادسية607اعدادية المجر الكبير للبنينميسانعلميحسين خالد ورور جبر482281611008046

الهندسة/جامعة القادسية607ثانوية الفراهيدي للبنينالبصرةعلميمحمد فراس محي عباس483161611075259

الهندسة/جامعة القادسية606اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعباس كريم ظاهر راهي484241611006047

الهندسة/جامعة القادسية606اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميشهالء ناجح عكروش عبيد485241612134087

الهندسة/جامعة القادسية606ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميعذراء عبد الحسين حسن عبود486241612160016

الهندسة/جامعة القادسية606اعدادية الزهراء للبناتالمثنىعلميزينب حسن عبدالستار جاسم487291612051191

الهندسة/جامعة القادسية606ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلمييعقوب ناظم بهلول حمزه488241611037053

الهندسة/جامعة القادسية606االعدادية المركزية للبنينالمثنىعلميحسين علي لفته خضير489291611007137

الهندسة/جامعة القادسية606اعداديةالمسجد النبوي للبنينالمثنىعلميعلي حسين فليح حاجم490291611016059

الهندسة/جامعة القادسية606ثانوية العقيدة المختلطةذي قارعلميسجاد صبار نجم عبد هللا491221611232011

الهندسة/جامعة القادسية605اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىعلميحسين محسن خنجر جياد492291611025069

العلوم/جامعة القادسية627ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميحنين عبد الحسين حسن عبدهللا493241612101022

العلوم/جامعة القادسية618اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميفاطمه فاضل رهيف مخيف494241612124112

العلوم/جامعة القادسية618ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميساره ادور عداي ارحيم495241612110036

العلوم/جامعة القادسية616اعدادية اليقظة للبناتبابلعلميشيرين نوري حيدر حسين496231612089078

العلوم/جامعة القادسية616اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميزهراء كامل كريم عبد الحسن497241612124067

العلوم/جامعة القادسية616ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلمياديان حيدر بندر مسير498241612081010

العلوم/جامعة القادسية614اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميشمس مصطفى ريكان رداد499241612114162

العلوم/جامعة القادسية609اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميحوراء مطشر حمزه فرحان500241612121051

العلوم/جامعة القادسية603اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميزهراء سعد حسن علي501241612093051

العلوم/جامعة القادسية601اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميإيناس ناظم كريم عبد الحسن502241612124009

العلوم/جامعة القادسية601اعدادية النيل للبناتذي قارعلميعال حسين حبيب محيسن503221612169107

العلوم/جامعة القادسية593اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعباس هادي جبار حمادي504241611006048

العلوم/جامعة القادسية593اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميحسين قاسم شيال شليش505241611018032

العلوم/جامعة القادسية592اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميتمارة علي فاضل عبد506241612108020

العلوم/جامعة القادسية591ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفعلميمها حسن مجيد صيهود507251612097096

العلوم/جامعة القادسية591اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميهدى كامل خلخال جالب508241612095090

العلوم/جامعة القادسية590اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميمخلص محمد كشاش مشاي509241611018095

العلوم/جامعة القادسية590اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميهدى رفعت ابراهيم عبد الحسين510241612080081
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العلوم/جامعة القادسية588اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميجاسم قاسم شيال شليش511241611018017

العلوم/جامعة القادسية587اعدادية التآخي للبنينالديوانيةعلميحسن داخل عويز حسن512241611029043

العلوم/جامعة القادسية584اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميمحمد عبد الخضر عباس عبود513291611002280

العلوم/جامعة القادسية583اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميبنين جواد شعالن صافي514241612114029

العلوم/جامعة القادسية582اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميامنه سعيد عبد جوده515241612119020

العلوم/جامعة القادسية582اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميرباب ماجد عويز تايه516241612080028

العلوم/جامعة القادسية581ثانوية مارب المختلطةالديوانيةعلمينور هادي وحيد محمد517241612159003

العلوم/جامعة القادسية581اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميزهراء عدنان كاظم عبد هللا518241612103053

العلوم/جامعة القادسية581اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميبنين علي كاظم عنون519241612120030

العلوم/جامعة القادسية579اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزينب ناظم مهدي زياد520241612119153

العلوم/جامعة القادسية579االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلمياحمد باسم خضير شنيع521241611001021

العلوم/جامعة القادسية578اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىعلميحاتم نوماس فاضل سوادي522291611025049

العلوم/جامعة القادسية578اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميزهراء عباس عطشان حثيل523241612096041

العلوم/جامعة القادسية577اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعبد الرسول عماد كاظم عاجل524241611010131

العلوم/جامعة القادسية577اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميفاطمه نزار محي كاظم525241612118112

العلوم/جامعة القادسية577اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميحسن عبد االئمه عبد علكم526241611036051

العلوم/جامعة القادسية576اعدادية التآخي للبنينالديوانيةعلميأمير ناصر حسين حمزه527241611029012

العلوم/جامعة القادسية575ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميمنى توفيق جابر ترف528241612110058

العلوم/جامعة القادسية574اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميزهراء راسم شاكر رسول529241612107036

العلوم/جامعة القادسية574اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميمصطفى حمزه جاسم مهنا530241611013147

العلوم/جامعة القادسية572ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميغفران محمد ابو عجه عبيس531241612101075

العلوم/جامعة القادسية572اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميزهراء شاكر خسير كاظم532241612102067

العلوم/جامعة القادسية572اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمحمد سامي محيسن جودة533241611003252

العلوم/جامعة القادسية571اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميفاطمة مهند شاكر يامر534241612120172

العلوم/جامعة القادسية570اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرسل باسم محمد عمران535241612120062

العلوم/جامعة القادسية570اعدادية االمام علي للبنينبابلعلميعلي حسين عباس يونس536231611002190

العلوم/جامعة القادسية569اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء حمود حسين متعب537241612119112

العلوم/جامعة القادسية569اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميضحى احمد صاحب رهيف538241612124095

العلوم/جامعة القادسية568اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميميس ساجد حسين حسن539241612119238

العلوم/جامعة القادسية568اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء محمد عبد كاطع540241612108066

العلوم/جامعة القادسية567اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميبراء سعد جابر سالم541241612118019

العلوم/جامعة القادسية566ثانوية عدن للبناتبابلعلميتماضر ثابت كامل عبد542231612076007

العلوم/جامعة القادسية566اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميتماره رحيم ميزر محمد543241612096013

العلوم/جامعة القادسية565ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميغفران فاضل عبد االمير محمد544241612082058
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العلوم/جامعة القادسية565اعدادية الشوملي للبنينبابلعلميعلي حيال جبر غنام545231611054116

العلوم/جامعة القادسية565اعدادية الفدائي للبنينالنجفعلميايهاب عباس جدوع عبد الرضا546251611013017

العلوم/جامعة القادسية564ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءعلميحسين عوده هواش عجه547271611034045

العلوم/جامعة القادسية564اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء حميد ياسين ابراهيم548241612108056

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميهاني اديب عيدان طاهر549241611039124

العلوم/جامعة القادسية563اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميفاطمه عالوي عبد مهدي550241612124109

العلوم/جامعة القادسية561ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميزهراء محمد عبد هللا جبار551241612097023

العلوم/جامعة القادسية561اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرؤى سعدون شنغارة ماشي552241612120059

العلوم/جامعة القادسية561اعدادية الكندي للبنينبابلعلميجعفر سليم هادي شهيب553231611007034

العلوم/جامعة القادسية560اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميعادل صالح حسن حذافه554241611061073

العلوم/جامعة القادسية560اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميايمان حسن عبد زيد حسن555241612119032

العلوم/جامعة القادسية560االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميباقر كاظم عبد الحمزة مطر556241611001066

العلوم/جامعة القادسية559إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةعلميمصطفى طه محمد محمود557141611013129

العلوم/جامعة القادسية559اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةعلميمحمد وسام ناجي وداعه558241611210067

العلوم/جامعة القادسية559اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةعلميناصر حسين ناصر عبد الزهرة559241611004127

العلوم/جامعة القادسية557اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميطيف حسين علي خشان560241612121152

العلوم/جامعة القادسية557ثانوية حيدر الكرار للبنينالديوانيةعلميحسين جليل حسين عليوي561241611031005

العلوم/جامعة القادسية557اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميأزهر كريم مزهر صالح562241611008008

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميفاطمه عامر حسن نجم563241612121166

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميمنار عبد السادة جفات حسن564241612104098

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميزهراء هويدي حمزه حسن565241612118070

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميعلي كاظم حمزة جبر566291611003308

العلوم/جامعة القادسية556اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميحنان كريم فتالوي كاظم567241612114053

العلوم/جامعة القادسية556اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميمنتظر احسان هادي حسين568251611014323

العلوم/جامعة القادسية555اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميبهاء حسن عبيس زغير569241611005030

العلوم/جامعة القادسية555اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزينب محمود طاهر محمود570241612119152

العلوم/جامعة القادسية555ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلميريسان رزاق جاسم اسود571241611034017

العلوم/جامعة القادسية555ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةعلميحسن نوير مطر خشان572241611042019

العلوم/جامعة القادسية554اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميميس سالم حسين فرحان573241612124134

العلوم/جامعة القادسية554اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميرجاء عبدالحمزة كاظم عزال574241612108031

العلوم/جامعة القادسية554ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميسارة عداي وادي غاوي575241612131011

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميهدى كاظم كريم مبدر576241612124150

العلوم/جامعة القادسية553ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميدعاء جاسم محمد مهنا577241612094020

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميهدى نزار ميران هادي578241612118132
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العلوم/جامعة القادسية553اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلمياسحاق يوسف حسين جبر579241611027011

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميمريم محمد مشكور خاجي580241612134115

العلوم/جامعة القادسية553اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميحسن قادر حسن مهاوش581241611008041

العلوم/جامعة القادسية552اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمرتضى مجيد رحمن خلخال582241611027154

العلوم/جامعة القادسية552اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلميهيلين عبداالمير حسن عبد583241612111055

العلوم/جامعة القادسية552ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميعامرة راضي خيرهللا عكلة584241612131014

العلوم/جامعة القادسية551اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميجعفر نعيم اكيرد عوده585241611039019

العلوم/جامعة القادسية550اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميرنا نبيل جنام نزال586241612121072

العلوم/جامعة القادسية550االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمصطفى محمد مهدي صالح587241611001376

العلوم/جامعة القادسية550ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةعلميحيدر طاهر سلطان حسين588241611043052

العلوم/جامعة القادسية549اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينه احمد حسن هادي589241612121125

العلوم/جامعة القادسية549اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلميسجاد ناصر جاسم محمد590241611014040

العلوم/جامعة القادسية549ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميزينب شاكر مخيف فضولي591241612085050

العلوم/جامعة القادسية548االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمهند عبدالهادي علي حميدي592241611001397

العلوم/جامعة القادسية548اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميدعاء شهيد جبر علوان593241612095018

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلمياحمد نعيم برهان حسن594241611005020

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسن شاكر عبد عون فيحان595241611002029

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميحوراء عباس عايد ابو حميد596241612120048

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمحمد رحيم بعيوي جاسم597241611036209

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية االندلس للبنينبابلعلميحمزة حاكم صاحب عبد598231611042053

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية الحلة للبنينبابلعلميحيدر علي كاظم حمود599231611020112

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميعباس علي محسن حسون600241611027088

العلوم/جامعة القادسية545ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميياسمين غافل حسين خضير601241612110065

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميزينب أحمد لطيف عبد هللا602231612090125

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميزينب سليم حسين راجي603241612107043

العلوم/جامعة القادسية544الخارجياتالديوانيةعلميايمان جبر عالوي حسون604241612401003

العلوم/جامعة القادسية544اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميسوزان راجي عباس جياد605241612119177

العلوم/جامعة القادسية544اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلميضحى جليل سلمان عبد هللا606241612111032

العلوم/جامعة القادسية544اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميامير ابراهيم سوادي هاني607241611005026

العلوم/جامعة القادسية543ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميسارة حليم موسى كاظم608241612081083

العلوم/جامعة القادسية543اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميساره عمار اعبيس خفيف609241612120121

العلوم/جامعة القادسية543اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميندى احسان حاتم مغامس610241612120193

العلوم/جامعة القادسية543ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميحوراء خليل حمزه جاسم611241612116023

العلوم/جامعة القادسية542اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميمصطفى حميد مخيف فضولي612241611006095
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العلوم/جامعة القادسية542اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميهبة رشيد كريم خشوم613241612120224

العلوم/جامعة القادسية542اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميوسن كريم عباس عودة614241612080087

العلوم/جامعة القادسية542اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميحسين فاضل جبر زماط615241611013051

العلوم/جامعة القادسية541ثانوية النخيل المختلطةبابلعلمياحمد عبد الكاظم متعب جسوم616231611211003

العلوم/جامعة القادسية541اعداديةالمسجد النبوي للبنينالمثنىعلميسلمان عدنان شيرم عذاب617291611016041

العلوم/جامعة القادسية540ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميحوراء عالوي عسكر حميد618241612094017

العلوم/جامعة القادسية540اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء علي عبد النبي جبارة619241612119128

العلوم/جامعة القادسية540ثانوية النخيل المختلطةبابلعلميفيحاء عبد العباس كاظم محمد620231612211014

العلوم/جامعة القادسية539اعدادية اليقظة للبناتبابلعلمياسراء كريم عبد كزار621231612089010

العلوم/جامعة القادسية539اعدادية التحرير للبنينميسانعلميمصطفى داود سلمان محمد622281611004216

العلوم/جامعة القادسية539اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةعلميرحاب زهير صبار دحام623241612113012

العلوم/جامعة القادسية539اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميرسل محمد كاظم عبد الحسن624241612121070

العلوم/جامعة القادسية539اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميمناف علي عبد الحسن هلوس625241611002135

العلوم/جامعة القادسية538ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلمياسماء جبار كهو راضي626241612160001

العلوم/جامعة القادسية538اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلمياسيل محمد هارف بجاي627241612118012

العلوم/جامعة القادسية537اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينضال حيدر صباح علي628241612120197

العلوم/جامعة القادسية537اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميشهالء رعد حولي علي629241612108089

العلوم/جامعة القادسية537االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميأحمد راضي عنون مهدي630241611001005

العلوم/جامعة القادسية537ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةعلميسجاد رعد عبد الكريم عبيد631241611038017

العلوم/جامعة القادسية536االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمرتضى حسام كردي حزام632241611001354

العلوم/جامعة القادسية535اعدادية القادسية المختلطةالنجفعلميصادق عادل عبد باجي633251611111051

العلوم/جامعة القادسية535اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميحيدر مالك عبود شهاب634241611005060

العلوم/جامعة القادسية535اعدادية القاسم للبنينبابلعلميعلي عبد مسلم داود زعيري635231611006156

العلوم/جامعة القادسية534اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميصفاء احمد خلف صياح636241511006056

العلوم/جامعة القادسية534اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميسجا ماجد نذير محمد637241612118091

العلوم/جامعة القادسية534اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميحنين عادل عبد مندل638241612118028

العلوم/جامعة القادسية533اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلمياحمد قيس فليح عبد الحسن639241611036018

العلوم/جامعة القادسية533اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعلي اياد عبد العظيم عمران640241611015154

العلوم/جامعة القادسية533اعدادية ابي عبيده للبنينالرصافة الثانيةعلميزيد احمد محمد حسين641141611030035

العلوم/جامعة القادسية533اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميحنين سعيد ذياب شاهين642241612103025

العلوم/جامعة القادسية532اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحيدر يوسف داخل حمود643241611002054

العلوم/جامعة القادسية532اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميفيحاء حاكم جاسم حمزه644241612124115

العلوم/جامعة القادسية532اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميتبارك كريم طعمه عوده645241612096012

العلوم/جامعة القادسية531ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةعلميهاجر كامل كاظم تايز646241612135022
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العلوم/جامعة القادسية531اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلمياشراق مطشر يونس كاظم647241612080008

العلوم/جامعة القادسية531اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميأحسان علي مهدي محيسن648241611027001

العلوم/جامعة القادسية530اعدادية الزهراء للبناتبابلعلمينور صبار عبد فرحان649231612109286

العلوم/جامعة القادسية530ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةعلميعلي ناظم سلطان حسين650241611043100

العلوم/جامعة القادسية530اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلمياسعد رزاق عبد الخضر ساجت651241611005021

العلوم/جامعة القادسية530االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميحيدر محمد عبد علي652241611001128

العلوم/جامعة القادسية530اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميحنين نعيم شاكر عبد الحسن653241612106034

العلوم/جامعة القادسية530ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميفاطمه حسين عمران مهنه654241612130060

العلوم/جامعة القادسية529ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميزينب مؤيد شاكر عيدان655241612110035

العلوم/جامعة القادسية529اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميحمزه احمد مقداد فرهود656241611009033

العلوم/جامعة القادسية529اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلمياحمد جابر كامل جبار657241611009004

العلوم/جامعة القادسية528اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلمياسراء عبد الساده عبد زيد تسيار658241612104007

العلوم/جامعة القادسية528اعدادية النعمانية للبناتواسطعلميوئام مشتاق عبد صفر659261612087124

العلوم/جامعة القادسية528اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميغيث عالوي حسين موسى660241611002103

العلوم/جامعة القادسية528اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميقمر ضياء عبد مزهر661241612121175

العلوم/جامعة القادسية527ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميايات عبد األمير دغموث كحط662241612116011

العلوم/جامعة القادسية527اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمحمد منا شيال حمود663241611036225

العلوم/جامعة القادسية527اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميعلي عباس طوينه عبد الحمزه664241611002097

العلوم/جامعة القادسية527اعدادية االمامة للبناتكربالءعلميسرى كريم هاشم حويش665271612062095

العلوم/جامعة القادسية527اعدادية االقتدار المختلطةبابلعلميعبد هللا حسين عبيد عبيس666231611164047

العلوم/جامعة القادسية527ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميعبير كريم كهو راضي667241612160015

العلوم/جامعة القادسية526اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميشيماء صالل فيصل محمد668241612102111

العلوم/جامعة القادسية526اعدادية الحمزة للبنينواسطعلميهادي صالح عبد الحسن شناوه669261611003217

العلوم/جامعة القادسية525اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميمحمد حسن جبار فصوع670241611006083

العلوم/جامعة القادسية525ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميزهراء عبد الصمد روضان كاظم671241612110026

العلوم/جامعة القادسية525ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميشهالء وعد كاظم محمد672241612101065

العلوم/جامعة القادسية525االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميسجاد جليل حسين عليوي673241511001161

العلوم/جامعة القادسية525اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميعالء حسن سلمان كاظم674241611008091

العلوم/جامعة القادسية524اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمصطفى طارق عبد الكريم مجيد675241611036244

العلوم/جامعة القادسية524اعدادية الكوت للبنينواسطعلميسجاد سلمان نعيم جابر676261611001102

العلوم/جامعة القادسية524اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميسعد نعمة جفرز جابر677241611028037

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية603ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميمروه احمد رضا مهدي678241612110055

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية596اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلمياسيل ميري فاخر علي679241612103004

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية591االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعلي عواد حترف عاصي680241611001258
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية581اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءعلميحسين محمد امين عارف عباس681271611045007

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية578اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميزين العابدين رحيم محمد جبر682241611006037

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية576اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمحمد تركي حمود جبر683241611003245

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية573اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميمرتضى عبد عون عمران موسى684241611002129

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية570اعدادية الجماهير المختلطةبابلعلميحسنين حميد جبر طاهر685231611183014

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية568ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلمينوره مطر مليك صالح686241612101098

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية567اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفعلميمحمد سليم جزار ناصر687251611001498

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية566ثانوية الباقر للبناتبابلعلميزينب عالء حسين عباس688231612105023

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية566ثانوية النيل للبنينبابلعلميحيدر اركان خليف عبيد689231611033061

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية564اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءعلميحسين احمد شريف عبد الحمزه690271611002102

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية563اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميعلي ثابت جبار هاتف691241611036144

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية562اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارعلميحيدر علي حسين حسن692221611020051

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية562اعدادية االمامة للبناتكربالءعلمينور الهدى هادي حميد هادي693271612062138

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561اعدادية التآخي للبنينالديوانيةعلميعلي كاظم فليح خطار694241611029113

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىعلميأيهاب حسين جابر شوجه695291611100041

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية561اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعلي ميري شعالن حبيب696241611006069

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميفضه ماجد كاظم حسين697241612081116

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560ثانوية الحوراء للبناتبابلعلميفاطمه قاسم محمد عبد698231612103051

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية559اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميحسن احمد حسن زياره699231611017035

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية559اعدادية بنت الهدى للبناتبابلعلميروز جواد كاظم حسون700231612121032

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية558اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلمياحمد عبد محمد جبر701241611003022

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية556ثانوية الطف المختلطةبابلعلميزهراء حسن بدر حسن702231612177010

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية556ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفعلميمحمد عبد الرضا محمد سعيد نعمه703251611034073

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميحسن عادل حسن محمد704231611168011

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555ثانوية المؤمل للبنينبابلعلميفاضل كامل كريم شنته705231611060067

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميمنا ميثم عبد الحمزه غزيوي706241612104097

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554ثانوية البيان للبنينبابلعلميمحمد نبيل عبد الزهره عطيه707231611014124

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية554االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميسيف سعدون هادي بصل708241611001179

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية553اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميمحسن فاهم اليذ متعب709291611002264

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية550اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميكوثر حسين كامل معارز710241612124117

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية550اعدادية القدس للبنينبابلعلميعلي طالب عبد حمادي711231611055042

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية550اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمياسيل مانع كامل خضير712241612119014

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549.2ثانوية بابل للبنينبابلعلميحسين علي حسين ياسين713231611021027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549ثانوية الفرزدق للبنينبابلعلميايهاب معين جاسم كاظم714231611050006
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمسلم سعيد جواد كاظم715241611001360

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميهديل مجيد جبر حسين716241612116058

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية الجماهير المختلطةبابلعلميكريم عبد الكاظم عبد الحمزه حميدي717231511183042

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمصطفى ريسان نعمه لطيف718241611036241

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية548ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميحوراء ثائر رعد جاسم719241612081040

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلعلميسجاد علي كاظم محمد720231611199017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفعلميحسين علي كريم عليوي721251611001175

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية الجماهير المختلطةبابلعلميسجاد عباس هاني حمزه722231611183031

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميسيف طالل صاحب دوحان723241611032031

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546ثانوية المستقبل االهلية للبناتالديوانيةعلميزينب جاسم محمد عبد الكريم724241612133009

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية545اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميرسل علي حسن خشان725241612134054

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية545اعدادية الكفل للبنينبابلعلميامير موحان جبر كاظم726231611032015

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية545اعدادية الكندي للبنينبابلعلميعلي قيثار طه موسى727231611007115

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميحسين عبد االمير علي عبيس728251611031205

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميايمان مخيف حاتم خلخال729241612134024

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب يحيى جبر كاظم730241612121124

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543ثانوية االخوة المختلطةبابلعلميحسن محمد خلف عباس731231611212007

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543ثانوية النيل للبنينبابلعلميعلي صالح حبيب ظاهر732231611033127

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفعلميحسين محمد رضا دخيل عبد الساده733251611022042

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميديانه معين كاظم عبود734241612101032

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميتقى نجاح عبد الحسن عبد علي735241612103019

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية541اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميرسل قائد اركان محيسن736241612096025

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية541اعدادية االمام علي للبنينبابلعلميمحمد هادي عبد زيد براك737231611002299

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميسجى كريم شمران ضاجر738241612136061

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية سيف الجابري للبنينبابلعلميعبد هللا عالء حسين علي739231611044054

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميساره رحيم محمد برهان740241612093061

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميإيالف علي حسين محمد741231612109021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية الهاشمية للبنينبابلعلميحسن سلمان عدنان عبد الرضا742231611019046

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539ثانوية الصادق المختلطةبابلعلميفاطمه محمد كاظم خضير743231612172027

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميغفران سامي خليف محمد744241612101074

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميرسول علي عبد الحسين جبار745241611002056

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية القاسم للبنينبابلعلميمحمد جاسم جابر محمد746231611006200

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلعلميزهراء سالم عبد الرزاق عبد الحسن747231612127039

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىعلميسعد موسى جابر سلمان748291611100162
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلعلميسيف سعد هادي شالل749231611166024

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميطيبه صباح عبد الحسين سلمان750241612082053

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536ثانوية الدوحة المختلطةبابلعلميرواء ثامر عمران مجيد751231612176005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلعلميمروه جواد صاحب عبد752231612123067

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536االعدادية المركزية للبنينالبصرةعلميمحمد المهدي باقر مرتضى محمد753161611001438

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىعلميعلي عماد كاظم عبد754101611025018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميمرتضى محمد تايه راضي755241611006091

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلمينورا سعد موسى بجاي756241612114253

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميمالك عقيل حسين رديف757241612119235

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534اعدادية كوثا للبنينبابلعلميعلي تايه حسن سريع758231611051079

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميحسين فاضل عباس عبد علي759231611017055

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميبينات حسن علي حسين760231612090043

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميجعفر فاضل جاسم شعيبث761241611037007

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية534ثانوية المؤمل للبنينبابلعلميذو الفقار حسام محمد شعالن762231611060028

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية بنت الهدى للبناتبابلعلمينبأ عبد الكريم هريب مطر763231612121069

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميزهراء جبار حسين عكموش764241612080038

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىعلميعلي باسم محمد عباس765131611015053

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفعلميمحمد كاظم عبد العظيم عبد العباس766251611122216

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية االندلس للبنينبابلعلميايهاب احمد سرحان شعالن767231611042023

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميعلي عبد الكريم سعدون محسن768291611003298

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية السماوة للبناتالمثنىعلميروز حسن خضر علي769291612052111

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية533اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميندى احمد سفير عبدالزهره770241612107083

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية532اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميبيداء حسن مهدي هاشم771241612121032

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية532اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميعلي محمد حتحوت عرد772241611039081

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية532اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميرقية سعيد عبد براز773241612102058

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية532اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميوالتين ثائر زهير جوده774241512100063

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميهجران حامد بدر جوحان775241612136110

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية االمام علي للبنينبابلعلميمحمد حسن عبد هللا معكوط776231611002271

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةعلميحيدر عباس شريف ستار777241611004044

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميرواء هيضل كاظم علي778241612093043

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميأحمد محسن لفتة حمود779231611017012

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية الخنساء للبناتبابلعلميرسل جعفر محسن فرمان780231612087088

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية بلقيس للبناتبابلعلميفاطمه رسول جمعه جريان781231612120118

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميحسين صالح مهدي عطية782241611001100

103 من 23صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية531اعدادية الثورة للبناتبابلعلمينبأ حليم عبيس علي783231612086134

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية530ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلعلميحمزة محمد حسن لفته784231611038037

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية530اعدادية الفيحاء للبنينبابلعلميعلي جميل محمد جميل785231611005115

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميأيمان حسن عباس محمد786241612124008

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميمنال نعمة عبد محمد787241612131016

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميوالء ماجد خضير ساير788241512134068

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميرغده حامد عوده عيدان789241612101038

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميبشرى سعد هالل عبد790241612123017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529اعدادية الرافدين للبنينكربالءعلميرعد حامد عبد الحسين عباس791271611007050

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529اعدادية الفتح للبنينكربالءعلميعقيل نجم عبود عبد هللا792271611011047

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية529ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةعلمينبراس فاضل ابو طرير تالي793241612157001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية528اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميزهراء رحيم خبط بلبل794241612096039

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية528ثانوية عدن للبناتبابلعلمياسيل نزار عبد االمير حمزه795231612076004

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية528ثانوية البيان للبنينبابلعلميعلي طالب جبر سعدون796231611014072

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية528ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمقتدى عبد الكاظم فليح عودة797241611032093

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية528اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءعلميضرغام عبد االمير عبيد حسن798271611019049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية527ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارعلميحوراء قاسم حامد عبيد799221612141052

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية527اعدادية اليرموك للبنينالبصرةعلميمنتظر شاكر دينار مركب800161611033119

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية527اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسين جواد كاظم محمد801241611002032

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية527ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميسرمد ضاري عبد محمد802241612130048

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية526اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميبتول راتب عزيز مرجون803241612093021

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية526اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميبشير عبيد درهم ابراهيم804241611010045

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية525اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميمحمد حسن كاظم محمد حسين805241611010201

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية525اعدادية الثورة للبناتبابلعلميشفاء نعمه كاظم عويد806231612086092

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية525اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميسحر شذر كطفان شناوة807241612104071

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية525اعدادية االسكندرية للبنينبابلعلميمرتضى جواد كاظم وهاب808231611001100

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمحمد قاسم كامل عبد809241611003265

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميروان واسط فالح ورد810241612119103

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميفاطمه باسم ملك عبيس811241612101077

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميحوراء يوسف حسين رباط812241612101024

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمحمد الباقر قاسم كامل جميل813241611032066

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلعلميصفاء قاسم كاظم محسن814231611038054

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524ثانوية عدن للبناتبابلعلميفاطمه مرشد مالك هادي815231612076036

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميزينب سعد كاظم حسن816231612090135
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلمينرجس هاشم رحمان عزيز817241612080075

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية524اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميرفاه رحيم حسين كاظم818241612102057

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية523اعدادية المحاويل للبناتبابلعلميفاطمة عبد الهادي جواد علوان819231612115110

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية523اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمياسيل عمار شمخي جبر820241612119013

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية523ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميساجدة عباس ياسين حمد821231612168014

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية523ثانوية الفراهيدي للبنينالبصرةعلميعلي حسنين علي جوني822161611075177

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية523اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميبنين عبد الحسين هاشم جاسم823241612095013

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةعلمياحمد ناصر فرحان جوده824241611007005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميمروه خالد كامل عبد825241612124124

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522اعدادية المشروع للبنينبابلعلمينور صباح غضبان حمزه826231611010103

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميحسين خالد رحيم جبر827241611001095

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522ثانوية الرحمن المختلطةبابلعلميمرتضى اعطية عبد الواحد مراد828231611165041

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522اعدادية النور للبناتالديوانيةعلمينغم منديل شهاب مشكور829241612095084

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522ثانوية النيل للبنينبابلعلميفواز فاضل عبد جبار830231611033143

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية522اعدادية الثورة للبنينبابلعلميحيدر كريم عبيد جخم831231611003074

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية521ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميغفران جابر عبد الزهره فياض832241612130056

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية521اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةعلميحسين حبيب عبد علي عبد833241611152015

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية521ثانوية عدن للبناتبابلعلميأسماء هاشم عباس صالح834231612076001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية521اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميدعاء فاضل محسن محمد835241612095019

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية521اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميمها راسم كاظم حسن836241612121189

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميساهره جميل محمد غني837241612134077

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةعلميزينب نعمه جاسم نعمه838241612139026

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميزهراء علي حسن كاظم839241612094041

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520ثانوية المسعودي للبناتبابلعلميتقى ماجد حميد موسى840231612095028

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميعمار عبد الكريم طارش زامل841241611036173

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520ثانوية الخمائل المختلطةبابلعلمياحمد حامد عباس كاظم842231611171001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعلي محمد حماده فجر843241611001267

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية520اعدادية ام البنين للبناتبابلعلميزهراء حاكم مظلوم سكر844231612091038

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلمييحيى حيدر يحيى علي845241611014105

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية الكوت للبنينواسطعلمياحمد تحسين صبري عبود846261611001005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميعال محمد شهيد كناوي847241612118101

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميساره عبد الكاظم عبد الجبار كاطع848241612118086

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميفقار ناظم جاسم علوان849231611017184

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية السماوة للبناتالمثنىعلمينوف علي خشوش موسى850291612052286
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علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلعلميايه ابراهيم عبد الكريم يوسف851231612127012

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية الفجر المختلطةبابلعلميمالك ماجد علي طاهر852231611173065

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميمحمد كاظم هادي عبس853231611017235

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية519اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميشيماء زهير حمزة عبد854241612104077

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميعلي كريم هندول شيران855241611011030

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميايات حمزه حاتم حبيب856241612118017

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلمينور الهدى فالح عبد الساده مهدي857241612101096

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلعلميحوراء حسن جاسم حسن858231612142041

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518اعدادية العكيكة للبنينذي قارعلميزين العابدين سالم ابو الدوش منصور859221611041069

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعلي محمد هادي كاظم860241611001270

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية518االعدادية المركزية للبنينالمثنىعلميحسن محمد شاكر فشل861291611007101

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية517اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميبنين علي عبد الحمزه خميس862241612093025

التقانات االحيائية/جامعة القادسية668اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميوداد عويز شالكه جالب863241612103118

التقانات االحيائية/جامعة القادسية650ثانوية المصطفى االهلية للبنينالديوانيةعلميمحمد سالم شناوة فضل864241611058012

التقانات االحيائية/جامعة القادسية643ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميبنين وليد خوام حمود865241612081030

التقانات االحيائية/جامعة القادسية637اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميهبه عبد الزهره كاظم شعالن866241612124145

التقانات االحيائية/جامعة القادسية628اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميدعاء جاسم محمد علي867241612106038

التقانات االحيائية/جامعة القادسية628اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلعلميروان حسين كامل عباس868231612142061

التقانات االحيائية/جامعة القادسية628اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميزهراء جابر محسن حسن869241612134061

التقانات االحيائية/جامعة القادسية626اعدادية الزهراء للبناتواسطعلميمروه محمد هاشم حنون870261612097081

التقانات االحيائية/جامعة القادسية623اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميهدى كريم عبد الحسين عليوي871231612090275

التقانات االحيائية/جامعة القادسية618اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمينور الهدى ماجد جبار عباس872241612121200

التقانات االحيائية/جامعة القادسية617اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميريام علي شنشول بنيان873241612093046

التقانات االحيائية/جامعة القادسية616اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميمنى حسن صكبان عبد الحسن874241612120190

التقانات االحيائية/جامعة القادسية615اعدادية اليقظة للبناتبابلعلميريام علي جاسم عباس875231612089047

التقانات االحيائية/جامعة القادسية614اعدادية الشطرة للبناتذي قارعلميحوراء هيثم عبد االله كريم876221612161031

التقانات االحيائية/جامعة القادسية614ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميذرى علي صالح صيهود877241612085036

التقانات االحيائية/جامعة القادسية611اعدادية المناذرة للبناتبابلعلميآيات علي دلي محسن878231612078003

التقانات االحيائية/جامعة القادسية609.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةعلميمصطفى حيدر مجيد رشيد879121611001075

التقانات االحيائية/جامعة القادسية608اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفعلميعلي ميري عذاب جاسم880251611022110

التقانات االحيائية/جامعة القادسية604اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميدعاء غانم كدر شليش881241612093037

التقانات االحيائية/جامعة القادسية603ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفعلميرند سعد حسين كاظم882251612097034

التقانات االحيائية/جامعة القادسية603اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميحوراء صبار مهر شريده883241612106036

التقانات االحيائية/جامعة القادسية603اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلمياالء غانم كريم نعمة884241612106010
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التقانات االحيائية/جامعة القادسية601ثانوية الصادق المختلطةبابلعلمييسرى عباس كاظم حسن885231612172038

التقانات االحيائية/جامعة القادسية599اعدادية المركزية للبنينديالىعلميوسام حسن هادي عبد علي886211611004174

التقانات االحيائية/جامعة القادسية599اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلمياحمد ثجيل حمود كاظم887241611027006

التقانات االحيائية/جامعة القادسية599ثانوية الرويمي المختلطةذي قارعلميعقيل عبد هللا نجم بريح888221611243006

التقانات االحيائية/جامعة القادسية597االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمحمدالجواد كريم جهيد محمد889241611001347

التقانات االحيائية/جامعة القادسية597اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميغفران حسين ضايف عليوي890241612106091

التقانات االحيائية/جامعة القادسية597اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفعلميعلي رائد كاطع عليوي891251611008285

التقانات االحيائية/جامعة القادسية594اعدادية المسار المختلطةذي قارعلميعالء فارس حامد نزال892221611255030

التقانات االحيائية/جامعة القادسية593ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميصادق مصطفى محمد رضا جعفر893251611031346

التقانات االحيائية/جامعة القادسية592اعدادية الناصرية للبنينذي قارعلميعمر محمد خضير ماجد894221611001182

التقانات االحيائية/جامعة القادسية592ثانوية ام البنين للبناتالمثنىعلميمنار مهند نعمه حسن895291612055123

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلمينور صاحب علي بكة896251612062653

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميامنه عالء حسين عبد علي897241612081018

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلمييوسف كريم حسين هطون898241611005181

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميشهد حايز ناجي علي899241612120133

التقانات االحيائية/جامعة القادسية591ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينالنجفعلميرعد سلمان جبار عبد السادة900251611045018

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميهدى احمد طاهر مسلم901241612106113

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمينور صالح هادي نعمه902241612121205

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميزينب عائد سعيد هبان903241612131010

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةعلميلينا مؤيد هادي كوطي904241612092043

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميبنين حساب راجي علي905241612102037

التقانات االحيائية/جامعة القادسية588ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميشيرين كاظم نصيف جاسم906241612094065

التقانات االحيائية/جامعة القادسية588اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء صائل جعفر عبود907241612121085

التقانات االحيائية/جامعة القادسية587اعدادية السماوة للبناتالمثنىعلميبلسم أديب شاكر جاسم908291512052045

التقانات االحيائية/جامعة القادسية587اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفعلميزينب علي عبد نور عطيه909251612076093

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميلمياء اياد داود عبيس910231612109254

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586اعدادية بردى للبناتذي قارعلميرغد كامل طعيمه طه911221612163045

التقانات االحيائية/جامعة القادسية586اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفعلميصفاء ناجح محمد جواي912251612076119

التقانات االحيائية/جامعة القادسية585اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميهالة حسن مالك حسين913241612123137

التقانات االحيائية/جامعة القادسية584ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميانمار شالل صكب غالي914241612081019

التقانات االحيائية/جامعة القادسية584ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قارعلميزهراء ماجد هاشم عداي915221612144004

التقانات االحيائية/جامعة القادسية583اعدادية الرفاعي للبناتذي قارعلميدعاء فالح جوده شحل916221612168029

التقانات االحيائية/جامعة القادسية583ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلميأكرم سالم كريم عبد الحسن917241611034001

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582.9ثانوية الكرار للمتميزينذي قارعلميسجاد محمد زوره حسن918221611080005

103 من 27صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميبراء كريم زغير عبد919241612123016

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية طليطلة للبناتبابلعلميامنه عبد الحميد حمودي علوان920231612092011

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةعلمياحمد ساجت ماشي جبار921141611023005

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميهند مهدي عبد برهان922241612118135

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةعلميرنده نعمه محمد كطل923241612139016

التقانات االحيائية/جامعة القادسية581االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلمياكرم عالء كاظم بلكوت924241611001044

التقانات االحيائية/جامعة القادسية581ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قارعلميزينب علي خضير عباس925221612203014

التقانات االحيائية/جامعة القادسية580اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميسكينه عبد الحكيم ساجت عبود926241612115091

التقانات االحيائية/جامعة القادسية579اعدادية النور للبناتالديوانيةعلمياستبرق حسين محمد جاسم927241512095002

التقانات االحيائية/جامعة القادسية579اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب اسامه عبد الجليل سوادي928241612121102

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء رياض راضي كاطع929241612108059

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء محمد تركي علوان930241612121094

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء عبد غازي ظاهر931241612119123

التقانات االحيائية/جامعة القادسية577ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميضحى شعالن موجد شعالن932241612085065

التقانات االحيائية/جامعة القادسية577اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميحسين هادي جبار حمادي933241611006029

التقانات االحيائية/جامعة القادسية576ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطعلميايه ماجد جاسم منخي934261612120028

التقانات االحيائية/جامعة القادسية576اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميعلي حسين علي عرد935241611008093

التقانات االحيائية/جامعة القادسية575ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارعلميآمنه احمد سالم عبد936221612321002

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء ايسر غالب جعفر937241612108053

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء اياد رحيم لوكي938241612119107

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينضال عدنان ثامر جواد939241612119240

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميعلي ستار ناصر حسين940241611003203

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية الفرات للبنينكربالءعلميمنتظر شاكر جبار فهد941271611014203

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573ثانوية الرباب للبناتواسطعلميايات ماجد عبد السادة فرج942261612113010

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلميبنين عالوي كامل وحيد943251612084084

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية البصرتين للبنينذي قارعلميمحمد حسن عليوي خاطر944221611029160

التقانات االحيائية/جامعة القادسية573اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميسجاد عبد الحمزه رزاق فجار945241611008067

التقانات االحيائية/جامعة القادسية572اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطعلميطيبه أزهر حميد فرج946261612102059

التقانات االحيائية/جامعة القادسية571االعدادية المركزية للبنينالمثنىعلميتمار صائب عبد عيدان947291611007073

التقانات االحيائية/جامعة القادسية571اعدادية الناصرية للبنينذي قارعلميعلي سعدون مهلهل شاطي948221611001150

التقانات االحيائية/جامعة القادسية570اعدادية المصطفى للبناتذي قارعلميتبارك حاتم كاظم بجاي949221612105021

التقانات االحيائية/جامعة القادسية570اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميمنتهى رائد جفات عليوي950241612121188

التقانات االحيائية/جامعة القادسية569اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينيران خليبص شعواط علي951241612119263

التقانات االحيائية/جامعة القادسية569اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميمحمد مجيد شاكر شبيب952241611008123
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التقانات االحيائية/جامعة القادسية569ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةعلمياحمد محمد عبد الكاظم علوان953241611038008

التقانات االحيائية/جامعة القادسية569اعدادية االصمعي للبنينالبصرةعلميحسن نجم عبود ذياب954161611010013

التقانات االحيائية/جامعة القادسية569اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىعلميعلي بهاء حسين علي955291611005131

التقانات االحيائية/جامعة القادسية569ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلمينور الهدى فؤاد عبد الصاحب محمد956251612100453

التقانات االحيائية/جامعة القادسية568اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفعلميكاظم قاسم كاظم جاسم957251611044250

التقانات االحيائية/جامعة القادسية568ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلميكرار جابر هادي جعفر958241611034036

التقانات االحيائية/جامعة القادسية566اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميعلي محمد طالب عبد الهادي959241611008102

التقانات االحيائية/جامعة القادسية566ثانوية االباء المسائية االهلية للبنينالنجفعلميضياء مطر مرجون علوان960251611155005

التقانات االحيائية/جامعة القادسية566اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفعلميمريم عيسى حسين محمد961251612096167

التقانات االحيائية/جامعة القادسية565اعدادية الناصرية للبنينذي قارعلميطارق موحان وداعة ساجت962221611001116

التقانات االحيائية/جامعة القادسية565اعدادية الزهراء للبناتالمثنىعلميرسل فارس حمزة ثامر963291612051133

التقانات االحيائية/جامعة القادسية565اعدادية الخنساء للبناتذي قارعلميزهراء حيدر محمد ناصر964221612103072

التقانات االحيائية/جامعة القادسية564اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزينب مجبل صالح فضول965241612114137

التقانات االحيائية/جامعة القادسية564اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور صباح جبر عبد علي966241612120210

التقانات االحيائية/جامعة القادسية564ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفعلميرسل عبد الهادي شمخي جبار967251612069008

التقانات االحيائية/جامعة القادسية564اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفعلميفاطمه احمد ثامر زاهد968251612058094

التقانات االحيائية/جامعة القادسية564ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةعلميصفاء جبار كاظم عبد الحسين969241611156014

التقانات االحيائية/جامعة القادسية563ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميزينب علي كعيم عباس970241612130042

التقانات االحيائية/جامعة القادسية563اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميزينب حسين علي حسن971241612093056

التقانات االحيائية/جامعة القادسية563اعدادية الخالدية للبنيناالنبارعلميمحمد حميد علي حماد972191611007207

التقانات االحيائية/جامعة القادسية562اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميعلياء فاضل كلف ظاهر973241612119205

التقانات االحيائية/جامعة القادسية562اعدادية البصرتين للبنينذي قارعلميأيمن مزهر رزاق كاظم974221611029002

التقانات االحيائية/جامعة القادسية562ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفعلميتبارك عادل هادي عبد االمير975251612100089

التقانات االحيائية/جامعة القادسية561ثانوية الرباب للبناتواسطعلميبراء جعفر ابراهيم جبار976261612113017

التقانات االحيائية/جامعة القادسية561اعدادية اليمامة للبناتميسانعلمينور الهدى مهدي صويلح يونس977281612063077

التقانات االحيائية/جامعة القادسية560اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميايات عباس عبد السادة تالي978241612106016

التقانات االحيائية/جامعة القادسية560ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميعبد هللا حسين عبد علي حسين979241611160012

التقانات االحيائية/جامعة القادسية560ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارعلميايناس حلو عبد الحسين محمد980221612175013

التقانات االحيائية/جامعة القادسية560ثانوية الحوراء للبناتبابلعلميفاطمه جعفر ضياء محمود981231612103049

التقانات االحيائية/جامعة القادسية560اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةعلميديانا سالم عبد اليمه حسن982111612064025

التقانات االحيائية/جامعة القادسية559اعدادية الرحمن االهلية للبنينالنجفعلميبركات نجاح كاظم سعيد983251611026006

التقانات االحيائية/جامعة القادسية558ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميحمزة سعيد حسن عبود984241611160005

التقانات االحيائية/جامعة القادسية558ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميمنى توفيق عناد غايب985241612101090

التقانات االحيائية/جامعة القادسية558ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارعلميمحمد مسلم علي مشعل986221611053118

103 من 29صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون/جامعة القادسية581االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعمر قاسم كاظم صالل987241611001281

القانون/جامعة القادسية557اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعمار خالد عبد الصاحب جواد988241611015183

القانون/جامعة القادسية555اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمياثمار خالد محسن سلمان989241612120010

القانون/جامعة القادسية555اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميرقيه جواد مهنا عباس990241612124055

القانون/جامعة القادسية554االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمعتز منعم كاظم جبار991241611001382

القانون/جامعة القادسية550اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلميسجاد عيسى عبد ابو خشة992241611014038

القانون/جامعة القادسية549ثانوية المستقبل االهلية للبناتالديوانيةعلمينور بهاء طالب رزاق993241612133016

القانون/جامعة القادسية549اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعلي الحق احسان صالح فالح994241611010148

القانون/جامعة القادسية546ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميلمياء نهاد حسن هارون995241612094087

القانون/جامعة القادسية545اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميهبة رحيم عبد الزهرة عودة996241612123139

القانون/جامعة القادسية543ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء حسين عليوي جعباز997241612082028

القانون/جامعة القادسية543اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسين زروك حسن عزوز998241611002036

القانون/جامعة القادسية542ثانوية المصطفى االهلية للبناتالديوانيةعلميرند عاصم طالب عبد الرزاق999241612091007

القانون/جامعة القادسية542اعدادية يافا للبناتالديوانيةعلمياسيا جمال فهد محرج1000241612117031

القانون/جامعة القادسية537اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمنتظر عزيز نعمه كواد1001241611036256

القانون/جامعة القادسية536اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميحسين هادي كاظم مكي1002241611028024

القانون/جامعة القادسية534ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمحمد حامد عبد الحسن ياسين1003241611032068

القانون/جامعة القادسية534اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةعلميمرتضى كاظم دخيل نبهار1004241611152067

القانون/جامعة القادسية532اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميحسام ساجد شاكر عبود1005241611005035

القانون/جامعة القادسية531ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميرسل علي عيدان سلمان1006241612085039

القانون/جامعة القادسية531ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميايمان جابر شجر عيدان1007241612101008

القانون/جامعة القادسية530اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلمينبأ رياض كاظم غريب1008241612108139

القانون/جامعة القادسية530اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميمنتظر احمد غضبان ثعبان1009241611018106

القانون/جامعة القادسية529اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميزهراء حسين شهادي يونس1010241612123059

القانون/جامعة القادسية528اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميكرار رزاق امانة جاسم1011241611028057

القانون/جامعة القادسية528اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلمياحمد ياسين حران ياسين1012241611003036

القانون/جامعة القادسية624ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيمسلم دهام خضير برغوث1013241621200057

القانون/جامعة القادسية617اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبياتحاد عباس مزعل خضير1014241622121001

القانون/جامعة القادسية615اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيعذراء عباس عبد الساده محيسن1015241622118038

القانون/جامعة القادسية601اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيحوراء احمد يوسف هادي1016241622118012

القانون/جامعة القادسية597اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينورس عسر كاظم راضي1017241622102074

القانون/جامعة القادسية595ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيبشرى حسين سلمان راضي1018241622156003

القانون/جامعة القادسية592الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيهاجر مانع فالح أيلوي1019241622112025

القانون/جامعة القادسية586اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم جعفر محسن1020241622103018
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القانون/جامعة القادسية584اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيبنين حيدر عبيد فرحان1021241622096006

القانون/جامعة القادسية584اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيضي مسلم حسين عبد1022241622108034

القانون/جامعة القادسية584االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيحسن سلمان غافل هدوان1023241621001009

القانون/جامعة القادسية578اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيتمارا كاظم كامل سلمان1024241622118008

القانون/جامعة القادسية574اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيفضه ماجد مكي خضير1025241622117063

القانون/جامعة القادسية574ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيعلي مهدي جالب حسين1026241621007012

القانون/جامعة القادسية574اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبياستبرق علي دعاج شغدول1027241622119002

القانون/جامعة القادسية574اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيسجاد علي حمزة شندل1028241621005048

القانون/جامعة القادسية573اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبياسيل احمد ناعم مجهول1029241622118001

القانون/جامعة القادسية571اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيمحمد حمزة جبار مايع1030241621005079

القانون/جامعة القادسية571اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبينورالهدى جابر حسن محمد1031241622123052

القانون/جامعة القادسية570اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزهراء طالب مهدي وثيج1032241622118023

القانون/جامعة القادسية570اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيمريم نبيل عادي عبدعلي1033241622103048

القانون/جامعة القادسية570اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيايات هويدي منديلي يوسف1034241622134003

القانون/جامعة القادسية569اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيياسر ماهر سامي شمران1035241621015123

القانون/جامعة القادسية569ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعلي عبد هللا حامد مطلب1036241621019027

القانون/جامعة القادسية569اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيعلي حسين حسن شاهين1037241621010030

القانون/جامعة القادسية566اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيكرار علي عبد االمير حمزه1038241621013043

القانون/جامعة القادسية565ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيآيات سالم هاشم حسين1039241622140010

القانون/جامعة القادسية563ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيمرتضى جواد كاظم هادي1040241621156017

القانون/جامعة القادسية563اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةادبياحمد سالم موسى جاسم1041241621061003

القانون/جامعة القادسية562اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيورود حسين رضا مهدي1042241622093031

القانون/جامعة القادسية561الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيحوراء احمد عواد غضب1043241622112003

القانون/جامعة القادسية561ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةادبيعلي طالب شياع فرهود1044241621034015

القانون/جامعة القادسية560اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيسجاد سرحان كاظم جوده1045241621009016

القانون/جامعة القادسية560اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيعلي جواد حمد عوده1046241621009027

القانون/جامعة القادسية559اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيرؤى عماد كاظم جبار1047241622102022

القانون/جامعة القادسية558اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيطيبه سجاد ناجي كاظم1048241622118037

القانون/جامعة القادسية558اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيمصطفى محمد كاظم جوده1049241621009043

القانون/جامعة القادسية558اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزينب احمد جالوي كاظم1050241622104027

القانون/جامعة القادسية556ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيامير نبيل عبيد كشوش1051241621022006

القانون/جامعة القادسية555اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيحوراء صالح صاحب مشهد1052241622095011

القانون/جامعة القادسية555ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيشهد زمان مسلم مزهر1053241622110029

القانون/جامعة القادسية553اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمحمد فريد ضلع جياد1054241621030062
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القانون/جامعة القادسية553اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيحسين عبد هللا زنجيل حسن1055241621028012

القانون/جامعة القادسية552اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيلينا مشعان عبد كريدي1056241622124032

القانون/جامعة القادسية551ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةادبيعز الدين عذاب يوسف كاظم1057241621034013

القانون/جامعة القادسية551اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسن علي كاظم عبود1058241621003016

القانون/جامعة القادسية550اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسين علي عمران عبد1059241621030017

القانون/جامعة القادسية549اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي سليم فليح حسن1060241621210057

القانون/جامعة القادسية549اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيفاطمه حسين طه سلمان1061241622121026

القانون/جامعة القادسية549اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيمها عمران فرحان سلمان1062241622106058

القانون/جامعة القادسية549اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيحنان محمد جدعان وناس1063241622118010

القانون/جامعة القادسية548ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيحوراء عواد جبر جياد1064241622094008

القانون/جامعة القادسية548اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيعلي جميل حسن هادي1065241621030043

القانون/جامعة القادسية548اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيعال عقيل عبد المنعم هادي1066241622121024

القانون/جامعة القادسية548ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيرفل صادق جاسم محمد1067241622140040

القانون/جامعة القادسية547الوقف الشيعي- ثانوية الشريف الرضي للبنين الديوانيةادبيهشام عاشور عباس حسين1068241621054013

القانون/جامعة القادسية547اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزينب حسين محسن فرهود1069241622095034

القانون/جامعة القادسية547ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيتبارك ناجي عبد ظاهر1070241622110009

القانون/جامعة القادسية547ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيحيدر طالب عباس خلخال1071241621208021

القانون/جامعة القادسية545اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيدعاء ناظم جبار حمود1072241622123019

القانون/جامعة القادسية545اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبينور منصور حسين جبر1073241622103052

القانون/جامعة القادسية545ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعبد الجبار حسين طاهر عبد1074241621040042

القانون/جامعة القادسية545ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعالء غازي صبح مشلوش1075241621040044

القانون/جامعة القادسية544اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيمها سعيد ناجي حلواص1076241622108039

القانون/جامعة القادسية544اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيعلي فالح حسن حسون1077241621030049

القانون/جامعة القادسية544ثانوية الرواد للبنينالديوانيةادبيمحمد عزيز فهد عليوي1078241621020013

القانون/جامعة القادسية543ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعلي لفته سرداح درويش1079241621155024

القانون/جامعة القادسية543االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبياحمد جاسم محمد جابر1080241621001002

القانون/جامعة القادسية542اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيسارة قاسم كريم عباس1081241622108029

القانون/جامعة القادسية542ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيحيدر مسلم شاكر هدهود1082241621040031

القانون/جامعة القادسية542ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةادبياحمد عباس شمران حسين1083241621034003

القانون/جامعة القادسية541اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيزهراء علي عبد الواحد جيثوم1084241622100030

القانون/جامعة القادسية541ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيجعفر حمزه محمد جعفر1085241621022009

القانون/جامعة القادسية541اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيزين العابدين حميد عزيز بلبول1086241621036051

القانون/جامعة القادسية540اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيغفران علي رحيم شخير1087241622095047

القانون/جامعة القادسية539ثانوية القانتات للبناتالديوانيةادبينور عماد عبد االمير حمود1088241622083012
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القانون/جامعة القادسية539اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيطارق زيدان خليف سايب1089241621011013

القانون/جامعة القادسية539ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيساجد ماجد مطر حمود1090241621042022

القانون/جامعة القادسية538اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبيجواد سعدون مزهر عبد1091241621152003

القانون/جامعة القادسية538ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيرغد علي جلوب صنكور1092241622110020

القانون/جامعة القادسية537ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيحسن غانم موحان عبيس1093241621033008

القانون/جامعة القادسية537اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبيعامر كتاب عبد نور حمد1094241621152010

القانون/جامعة القادسية537ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبياحمد عباس حميد غلوب1095241621049001

القانون/جامعة القادسية536اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيبنين صالح محمد عليوي1096241622104012

القانون/جامعة القادسية536ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيانور طه محسن مشعل1097241621035011

القانون/جامعة القادسية536اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيراغب ناصر هاشم جبار1098241621011010

القانون/جامعة القادسية536ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيامير عقيل عبد الجليل جاسم1099241621042008

القانون/جامعة القادسية536اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيكاظم كريم كاظم كطوف1100241621008027

القانون/جامعة القادسية536اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيصادق سرحان ناصر خليل1101241621036055

القانون/جامعة القادسية535اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيمصطفى ماجد محمد حسين1102241621025031

القانون/جامعة القادسية533ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبياخالص حسون مطرود كاظم1103241622110002

القانون/جامعة القادسية533اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبيمهند حمزه عبد الحسن عبد1104241621152023

القانون/جامعة القادسية533اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزهراء عدوان كريم خطار1105241622119033

القانون/جامعة القادسية532اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيخالد راهي عجمي شالش1106241621210030

القانون/جامعة القادسية532اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم حسين سلمان1107241622095029

القانون/جامعة القادسية531اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيفراس حامد لفته مزهر1108241621029041

القانون/جامعة القادسية531اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيمحمد علي محي عبد الحسين1109241621002038

القانون/جامعة القادسية531اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيأيمان جبار تومان كشوان1110241622124003

القانون/جامعة القادسية529ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيزهراء عماد مشير رضا1111241522110013

القانون/جامعة القادسية529اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزينب عقيل غازي جاسم1112241622139015

القانون/جامعة القادسية529اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيمينا نديم عبد الكريم حبيب1113241622121030

القانون/جامعة القادسية529اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيدعاء عبودي عبد الحسين اليج1114241622111010

القانون/جامعة القادسية528اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبينورس محمد جاسم محمد1115241622106067

القانون/جامعة القادسية528اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيمحمد كاظم جاسم حسن1116241621011027

القانون/جامعة القادسية528اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيقيصر كامل شهد طعمه1117241621025027

القانون/جامعة القادسية527ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيتبارك عبد الكاظم رحيمه ملغوث1118241622110008

القانون/جامعة القادسية527اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعلي رحمان كاظم حسن1119241621008023

القانون/جامعة القادسية527ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيصادق جاري عبد العباس لفته1120241621157006

القانون/جامعة القادسية526اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعلي عبد هللا عبد الحسين جابر1121241621014043

القانون/جامعة القادسية525اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيبتول حسن مهنا سلمان1122241622104009
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القانون/جامعة القادسية525اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيسجى كريم نوير حسون1123241622119042

القانون/جامعة القادسية525ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبياحمد غانم طيار خلف1124241621155002

القانون/جامعة القادسية525اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيصبا لزام تكليف حسين1125241622124029

القانون/جامعة القادسية525ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيعباس جبير خليف عباس1126241621153012

القانون/جامعة القادسية525ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيوليد خالد عليوي ادريس1127241621019050

القانون/جامعة القادسية524اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيعلي عبد مطشر بريس1128241621036075

القانون/جامعة القادسية524ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةادبيسجاد فاضل ادريس جبر1129241621158004

القانون/جامعة القادسية524اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيمسلم فاضل محسن رسن1130241621021046

القانون/جامعة القادسية523اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبياكرم حسن منذور عاجل1131241621029012

القانون/جامعة القادسية523اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبياحمد رياض كاظم جبار1132241621014005

القانون/جامعة القادسية523ثانوية الشنافية المسائية للبنينالديوانيةادبيامير محمد جبير عبود1133241621205006

القانون/جامعة القادسية522اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيرحاب حسين جابر عبد الحسين1134241622095018

القانون/جامعة القادسية522اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزينب عبد هللا زرزور علوان1135241622107018

القانون/جامعة القادسية522اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيسجاد سالم عباس مرزه1136241621008012

القانون/جامعة القادسية522ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةادبياحمد حامد حسن عبد1137241621038001

القانون/جامعة القادسية522اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيشذى عبد الكاظم عطيه سلمان1138241622119043

القانون/جامعة القادسية521ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبينرجس فليح عبد الحسن خلف1139241622094036

القانون/جامعة القادسية521ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيفاطمه هادي حنتوش حسن1140241622094031

القانون/جامعة القادسية521اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء توفيق جبار زغير1141241622103014

القانون/جامعة القادسية521ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيمحمد علي شالكه عبادي1142241621042040

القانون/جامعة القادسية521اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبياسراء عامر حسن نجم1143241622121002

القانون/جامعة القادسية520اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيعذراء حمادي عايز والي1144241622095043

القانون/جامعة القادسية520اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيغفران عماد هادي حسن1145241622106050

القانون/جامعة القادسية520اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيافراح عباس سلطان ضمد1146241622107004

القانون/جامعة القادسية520اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيندى عباس مكوطر حميد1147241622139022

القانون/جامعة القادسية520اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيطه ياس خضير علوان1148241621036065

القانون/جامعة القادسية520ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيمجتبى ابراهيم شبلي علوان1149241621022038

القانون/جامعة القادسية520اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيسارة يحيى موسى حموز1150241622123033

القانون/جامعة القادسية519اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزهراء حيدر حسين شمران1151241622108019

القانون/جامعة القادسية519اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزينب الحوراء يوسف عبد حسين1152241622122018

القانون/جامعة القادسية519اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينورس عبدهللا حسن كاظم1153241622102073

القانون/جامعة القادسية519ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيعلي ابراهيم وحيد عودة1154241621153013

القانون/جامعة القادسية519ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيغيث علي سويف لهيمص1155241621208032

القانون/جامعة القادسية519ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةادبيامير علي شاكر سلمان1156241621053001
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القانون/جامعة القادسية518اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيمحمد حسن ابراهيم حبيب1157241621018035

القانون/جامعة القادسية518ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيعلي عبد الحمزه حمد تومان1158241621022028

القانون/جامعة القادسية518ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيحسين عبد العظيم شعالن عبد الرضا1159241621155007

القانون/جامعة القادسية518االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيعلي عباس جبر حسان1160241621001021

القانون/جامعة القادسية518ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيرسول عبد الحمزه طاهر بعيوي1161241621049004

القانون/جامعة القادسية518اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيحوراء رزاق رهيف صالح1162241622096014

القانون/جامعة القادسية517ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيأمير رحمان فليح حسن1163241621040005

القانون/جامعة القادسية517اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيحسين سمير ناصر زباله1164241621028011

القانون/جامعة القادسية516للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيمسلم محمد جابر محمود1165241621060020

القانون/جامعة القادسية516اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحامد ملحان واوي عبيد1166241621014015

القانون/جامعة القادسية516الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيغدير عبد االمير هالل نعمه1167241622112017

القانون/جامعة القادسية516ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيسجاد عالء حاتم عبد الصاحب1168241621156007

القانون/جامعة القادسية516اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحيدر باسم معجون محمد1169241621030022

القانون/جامعة القادسية516اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيضرغام مهدي عبد علي برجود1170241621030037

القانون/جامعة القادسية515اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيزاهد جاسم محمد مطلق1171241621016010

القانون/جامعة القادسية515اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيابراهيم ثامر اسماعيل حسون1172241621018050

القانون/جامعة القادسية515ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيهدى حاتم مسلم عبد الحمزه1173241622110042

القانون/جامعة القادسية515اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء ماجد حبيب حريجه1174241622095032

القانون/جامعة القادسية515اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحسين باشي ضايع حمود1175241621010016

القانون/جامعة القادسية514اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيامين عزيز عبد هندي1176241621039005

القانون/جامعة القادسية514اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسن عطية حسين فرحان1177241621030011

القانون/جامعة القادسية514اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيحوراء سامي دعبول مريع1178241622119014

القانون/جامعة القادسية514اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيفاضل رحيم حلو عوده1179241621009036

القانون/جامعة القادسية514اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبياالء سمير علي محسن1180241622124006

القانون/جامعة القادسية513ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيكرار حيدر عبد عون عباس1181241621033029

القانون/جامعة القادسية513ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيزهراء ناظم حلواص عمران1182241622094020

القانون/جامعة القادسية513ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيكرار حازم زغير ناصر1183241621042035

القانون/جامعة القادسية512اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيظاهر عبد الحسن ظاهر حسون1184241621010026

القانون/جامعة القادسية512اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمصطفى حمزة هادي عزال1185241621030072

القانون/جامعة القادسية512اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيجمانة صالح مهدي عطية1186241622108009

القانون/جامعة القادسية512اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيليث محمد هواله محمد1187241621036094

القانون/جامعة القادسية511اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيانور حمزة خضير شمخي1188241621039006

القانون/جامعة القادسية511ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيمحمد راضي يامر كاظم1189241621156014

القانون/جامعة القادسية511ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيحسن هادي حلمي حسون1190241621040023

103 من 35صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون/جامعة القادسية511اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيمريم فالح عدنان غانم1191241622118044

القانون/جامعة القادسية511ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيأماني مالك عويز عباس1192241622130002

القانون/جامعة القادسية510اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيزهراء الزم محل فالح1193241622096024

القانون/جامعة القادسية510ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعلي ثامر غازي ذرب1194241621155017

القانون/جامعة القادسية509ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبياحمد ماجد جابر عوده1195241621211005

القانون/جامعة القادسية509اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبينبأ جليل مجيد راضي1196241622118046

القانون/جامعة القادسية509ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبينور دايخ طريطر حسن1197241622110039

القانون/جامعة القادسية509ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيفاطمه كامل كالن سوادي1198241622094030

القانون/جامعة القادسية509اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزهراء رضا حسين بردان1199241622139009

القانون/جامعة القادسية508ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيرامي سالم تايه فرج1200241621042019

القانون/جامعة القادسية507اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيمسلم كريم برهان داوي1201241621028027

القانون/جامعة القادسية507ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيمسلم عقيل فنوخ جاسم1202241621040066

القانون/جامعة القادسية507اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيمحمد سمير صالح تومان1203241621016027

القانون/جامعة القادسية507اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيسرى جبار موات حسن1204241622122025

القانون/جامعة القادسية507ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيزيد علي عبد زيد ناصر1205241621022018

القانون/جامعة القادسية507اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيهدى علي حميدي حبيب1206241622103054

القانون/جامعة القادسية506ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيمروج عادل عبد الحمزه عباس1207241622110035

القانون/جامعة القادسية506اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيجنان مايع هاشم رهيط1208241622111007

التمريض/جامعة القادسية672اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميزهراء حسن جاسم محمد1209241612107034

التمريض/جامعة القادسية668.4ثانوية المتميزينالديوانيةعلميعلي رافد احمد جواد1210241611041021

التمريض/جامعة القادسية668اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميدموع فليح كاظم خضير1211241612102051

التمريض/جامعة القادسية665اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميمريم مجيد حماده بريهي1212241612124129

التمريض/جامعة القادسية665اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميانمار حيدر شاكر حسن1213241612124023

التمريض/جامعة القادسية665اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميغادة جاسم غزال كاظم1214241612102126

التمريض/جامعة القادسية664اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميفاطمة كريم رحم عوده1215241612118106

التمريض/جامعة القادسية664اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميأيمان محمد كاظم عنجور1216241612114008

التمريض/جامعة القادسية663األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةعلميمنتظر محسن يوسف عطيه1217241611046007

التمريض/جامعة القادسية663ثانوية النخيل المختلطةبابلعلميحوراء يحيى حاكم مرزه1218231612211006

التمريض/جامعة القادسية663اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةعلميحسن ناصر كاظم عبد1219241611004028

التمريض/جامعة القادسية662اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميغيداء صالح هادي رباط1220241612118105

التمريض/جامعة القادسية662ثانوية المتميزينالديوانيةعلميأمير فاضل جبار علي1221241611041001

التمريض/جامعة القادسية662اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميمها عبدالحسين مطشر خليف1222241612107081

التمريض/جامعة القادسية661اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةعلميعلي عباس جاسم جياد1223241611021026

التمريض/جامعة القادسية661اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميايمان كاظم محمد غانم1224241612119034
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التمريض/جامعة القادسية661اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمروان سلمان خرمان شنباره1225241611027155

التمريض/جامعة القادسية661ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميشهد كاظم عالوي حنتوش1226241612131013

التمريض/جامعة القادسية661اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسام سلمان عبد الرضا هارف1227241611002027

التمريض/جامعة القادسية660ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميمحمد ظافر صبري جبار1228241611037032

التمريض/جامعة القادسية660اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميحسين علي كاظم عمران1229241611027044

التمريض/جامعة القادسية660اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميمريم عيسى حبيب حسين1230241612093079

التمريض/جامعة القادسية659اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميعباس عجه عبد سالم1231241611013094

التمريض/جامعة القادسية659اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميحوراء علي شجاوي حسين1232241612104033

التمريض/جامعة القادسية658اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلمينداء حازم مردان جبر1233241612124139

التمريض/جامعة القادسية658اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميسهاد لطيف عبيد شويع1234241612104074

التمريض/جامعة القادسية658اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميحوراء كاظم ساير مزعل1235241612103030

التمريض/جامعة القادسية658اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميحوراء كريم سعد شالكه1236241612121049

التمريض/جامعة القادسية657اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميسمية فياض بزون حمزة1237241612102101

التمريض/جامعة القادسية656اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينورس غانم عبود علي1238241612119259

التمريض/جامعة القادسية656ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميفاطمه حازم كريم شعالن1239241612130059

التمريض/جامعة القادسية655ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةعلميحوراء عباس حمزة حسن1240241612126007

التمريض/جامعة القادسية655ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميفاتن علي حمزه عبد1241241612130058

التمريض/جامعة القادسية654اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء حليم غضبان حمود1242241612136038

التمريض/جامعة القادسية653اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلمينور عبد الكريم عبد االمير عصفور1243241612103108

التمريض/جامعة القادسية652اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميتبارك اياد جاسم محمد1244241612080018

التمريض/جامعة القادسية652ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةعلمياسراء عبد الحسين مطلب فنجان1245241612151001

التمريض/جامعة القادسية652اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميزهراء كمال حمزه كريم1246241612118069

التمريض/جامعة القادسية650اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميزهراء عقيل فاخر محمد1247241612106058

التمريض/جامعة القادسية650اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميهديل علي عناد خليل1248241612102188

التمريض/جامعة القادسية650اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميرشا محمد كاظم حمزه1249241612103042

التمريض/جامعة القادسية650ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميعلياء عبد الحسين حسن عبود1250241612160018

التمريض/جامعة القادسية648ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةعلميرنا نعيم امانه جاسم1251241612092019

التمريض/جامعة القادسية648اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميضفاف عباس سعيد مكصد1252241612107060

التمريض/جامعة القادسية648اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميرحاب حاتم نعيم مظهر1253241612136027

التمريض/جامعة القادسية647اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميأفراح علي نعمة علوان1254241612102015

التمريض/جامعة القادسية647اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميزهراء سرهيد حريجة روضان1255241612095034

التمريض/جامعة القادسية646اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميقمر خضير عبد غافل1256241612118113

التمريض/جامعة القادسية646اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميرباب حسن كاظم محسن1257241612114073

التمريض/جامعة القادسية645ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلمياسراء كتاب سلمان حجيل1258241612130005

103 من 37صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التمريض/جامعة القادسية645ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميرسل غانم طالل راضي1259241612085040

الطب البيطري/جامعة القادسية638ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارعلميفاطمه هاتف عبد هللا بشيت1260221612141134

الطب البيطري/جامعة القادسية585اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميرواء سرحان عباس شحل1261241612119098

الطب البيطري/جامعة القادسية579اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميكوثر محمد عبد الكريم محمد1262241612124120

الطب البيطري/جامعة القادسية578اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمحمد ظافر طاهر حسين1263241611003256

الطب البيطري/جامعة القادسية577.4ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميمحمد زيد محمد حسين محمد رضا1264251611031597

الطب البيطري/جامعة القادسية553اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميمريم مهند محمد عبد الحسين1265241612121187

الطب البيطري/جامعة القادسية552اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرسل حيدر شهيد هادي1266241612120065

الطب البيطري/جامعة القادسية548اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطعلميرسل حيدر حسن عبد السيد1267261612102029

الطب البيطري/جامعة القادسية535اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميتقوى حاكم اسماعيل حسون1268241612121035

الطب البيطري/جامعة القادسية532اعدادية التآخي للبنينالديوانيةعلميامير عقيل كريم عبيد1269241511029026

الطب البيطري/جامعة القادسية531اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميمرتضى كاظم سراوه عطيه1270241611039113

الطب البيطري/جامعة القادسية528اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميابراهيم موفق امين عباس1271241611003002

الطب البيطري/جامعة القادسية527ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميامير ثابت عبد وهيب1272241611032008

الطب البيطري/جامعة القادسية523اعدادية السوق للبناتذي قارعلميزينب محمد رشيد ساجت1273221612209121

الطب البيطري/جامعة القادسية523اعدادية الحسين للبنينواسطعلميكاظم رحمه عجه عمود1274261611028114

الطب البيطري/جامعة القادسية521اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميرغد مثنى جميل محمد1275241612108039

الطب البيطري/جامعة القادسية519ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميزهراء سمير سلمان داود1276241612085046

الطب البيطري/جامعة القادسية518ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءعلميحسين سعيد صبيح يونس1277271611034040

الطب البيطري/جامعة القادسية518ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميياسر حسن حسيب عبد1278241611037052

الطب البيطري/جامعة القادسية515اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمحمد علي محمد صكبان1279241611027145

الطب البيطري/جامعة القادسية514اعدادية القاسم للبنينبابلعلميامير حسن كاظم جسوم1280231611006027

الطب البيطري/جامعة القادسية514اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارعلميفرح محسن صكبان حسون1281221612170062

الطب البيطري/جامعة القادسية514اثانوية الرحمه االهليه للبنينالديوانيةعلميحسين عبد االمير كاظم راهي1282241611050007

الطب البيطري/جامعة القادسية512ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارعلميعلي جميل الويح اجحيل1283221611058029

الطب البيطري/جامعة القادسية511ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةعلميحيدر نصرت عبد عون عبد الحسن1284141611042019

الطب البيطري/جامعة القادسية510اعدادية الصويرة للبنينواسطعلميابراهيم محمود حسن عليوي1285261611012006

الطب البيطري/جامعة القادسية510اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءعلمينورس كريم دحام زغير1286271612087148

الطب البيطري/جامعة القادسية510اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةعلميحسين سليم مهدي عبود1287241611004033

الطب البيطري/جامعة القادسية509ثانوية الهدى للبناتذي قارعلميايمان جاسم محمد معارج1288221612146007

الطب البيطري/جامعة القادسية509ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلمينور الهدى حسين محمد علي حميد1289241612082072

الطب البيطري/جامعة القادسية509اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءعلميسعد مطشر حمزه مخلف1290271611004044

الطب البيطري/جامعة القادسية509ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميتبارك عقيل محسن عبيد1291241612081032

الطب البيطري/جامعة القادسية509اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارعلميامين عبد الحسن عويد جعفر1292221611021034
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الطب البيطري/جامعة القادسية506اعدادية االمامين العسكرين المختلطةذي قارعلميمصطفى فرج زغير شناوه1293221611254026

الطب البيطري/جامعة القادسية506ثانوية بضعة الرسول للبناتذي قارعلميرحاب حسين طعيمة عبدول1294221612129024

الطب البيطري/جامعة القادسية505اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميعلي صكر ابليش ابو اللول1295241611027112

الطب البيطري/جامعة القادسية505اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء كاظم محمد خوين1296241612119133

الطب البيطري/جامعة القادسية504اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلمياحمد مرتضى حسن فليح1297241511005016

الطب البيطري/جامعة القادسية504اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميفاطمة حسين علي مطلب1298241612114197

الطب البيطري/جامعة القادسية504اعدادية االندلس للبنينبابلعلميبهاء الدين علي كامل كاطع1299231611042026

الطب البيطري/جامعة القادسية503اعدادية االسكندرية للبنينبابلعلميمشير علي هادي جاسم1300231511001047

الطب البيطري/جامعة القادسية503اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميحيدر محمد غازي كزار1301241611027057

الطب البيطري/جامعة القادسية503اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطعلميحسين كاظم جواد حسون1302261611027045

الطب البيطري/جامعة القادسية502اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطعلميعبد هللا نجم مزيعل مديخل1303261611010117

الطب البيطري/جامعة القادسية502ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءعلمييونس محمد مهدي كاظم1304271611034128

الطب البيطري/جامعة القادسية502اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميزينب راضي عليوي جاسم1305241612095043

الطب البيطري/جامعة القادسية501اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميشيماء طيار عبد زيد شعالن1306241612124091

الطب البيطري/جامعة القادسية501اعدادية الكوت للبناتواسطعلميمصطاف كاظم محسن دويج1307261612096190

الطب البيطري/جامعة القادسية500اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميحسين حامد هادي محمد1308241611017047

الطب البيطري/جامعة القادسية500اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميسجاد حسن عبد العباس جبار1309241611027065

الطب البيطري/جامعة القادسية500اعدادية القاسم للبنينبابلعلميمصطفى محمد عبد العزيز ضاحي1310231611006246

الطب البيطري/جامعة القادسية499اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفعلميمصطفى احسان عبد الرضا جعفر1311251611030049

الطب البيطري/جامعة القادسية499اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفعلميزينه محمد علي عبد1312251612058073

الطب البيطري/جامعة القادسية499اعدادية العقيلة للبناتكربالءعلميزينب جواد كاظم عبود1313271612091094

الطب البيطري/جامعة القادسية499اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميغسان ساجت راضي كاظم1314251611014213

الطب البيطري/جامعة القادسية499اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميضياء حسين فزع عجر1315241611013086

الطب البيطري/جامعة القادسية498اعدادية كربالء للبنينكربالءعلميمحمد علي حسن فهد1316271611001423

الطب البيطري/جامعة القادسية498اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميانتصار محمد مراد حسين1317241612106012

الطب البيطري/جامعة القادسية498اعدادية المدحتية للبناتبابلعلمياستبرق كاظم طالب علي1318231612090016

الطب البيطري/جامعة القادسية498ثانوية بدرة للبناتواسطعلمياالء كامل عبد الرحيم كريم1319261612117005

الطب البيطري/جامعة القادسية497اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميكرار حسين هاشم زباله1320241611003234

الطب البيطري/جامعة القادسية497ثانوية الرفاه للبناتكربالءعلمياية محمد عبد هللا صالح1321271612080008

الطب البيطري/جامعة القادسية497اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميفؤاد حسين مجيد حسين1322241611009081

الطب البيطري/جامعة القادسية497اعدادية الزهراء للبناتالمثنىعلمينور صباح عبد الكاظم علي1323291612051362

الطب البيطري/جامعة القادسية496اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميتبارك عباس حمزة عودة1324241612107012

الطب البيطري/جامعة القادسية496اعدادية الرافدين للبنينكربالءعلميمصطفى رحيم شاكر اليذ1325271611007140

الطب البيطري/جامعة القادسية496ثانوية ميثم التمار للبنينميسانعلميمحمد تقي علي عبد الحميد جبر1326281611016067
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الطب البيطري/جامعة القادسية496ثانوية االنفال المختلطةبابلعلميكاظم عمر كامل عبد الرضا1327231611169049

الطب البيطري/جامعة القادسية496اعدادية بنت الهدى للبناتبابلعلمياصاله سلمان عويد خابور1328231612121012

الطب البيطري/جامعة القادسية496الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةعلمينورس حسن هاشم دواس1329241612112019

الطب البيطري/جامعة القادسية495اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميأسيل عبد الحسن ظاهر حمد1330241612124002

الطب البيطري/جامعة القادسية495اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميألق إحسان شناوه جواد1331241612096002

الطب البيطري/جامعة القادسية495اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميساره عبد الكاظم عبد الحمزه راضي1332241612121127

الطب البيطري/جامعة القادسية494اعدادية العزة للبنينالنجفعلميعلي مجيد عباس كاظم1333251611016145

الطب البيطري/جامعة القادسية494الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةعلميسماح هاشم شمخي جبر1334241612112010

الطب البيطري/جامعة القادسية493ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةعلميفاطمه حاكم عنيد صكبان1335241612129013

الطب البيطري/جامعة القادسية493اعدادية الحسينية للبنينكربالءعلميحسين صباح حسين عجيل1336271611009052

الزراعة/جامعة القادسية498اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميبنين علي خشان جاسم1337241612102039

الزراعة/جامعة القادسية488اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور الهدى محمد راضي عباس1338241612120203

الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلمينور احمد سعيد عبيد1339241612118124

الزراعة/جامعة القادسية487اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميحمزه عبد المنعم عاجل صالح1340241511008048

الزراعة/جامعة القادسية484اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزينب كريم جفات جاسم1341241612114136

الزراعة/جامعة القادسية483اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمصطفى علي جواد كاظم1342241611003295

الزراعة/جامعة القادسية482اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميعلي رحيم ثجيل ناصر1343241611016140

الزراعة/جامعة القادسية481اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميحسين عالوي كاظم كريم1344241611036072

الزراعة/جامعة القادسية481ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمحمد فليح كرامه عبود1345241611032076

الزراعة/جامعة القادسية480اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعلي شاكر محمود صكر1346241611010155

الزراعة/جامعة القادسية479ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةعلميهديل علي حميد مجيد1347241612129019

الزراعة/جامعة القادسية479ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميكوثر حسين نور شمباره1348241612110052

الزراعة/جامعة القادسية479اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةعلميحسن محمد حسن مشخول1349241611004027

الزراعة/جامعة القادسية478اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميرغد نعمان فهد عوده1350241612122025

الزراعة/جامعة القادسية478اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميدعاء عبد االمير شعالن فرحان1351241612114066

الزراعة/جامعة القادسية478اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميعذراء حسين فاضل ياسر1352241612102121

الزراعة/جامعة القادسية477ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةعلميوجدان رحيم حسين راجي1353241512153009

الزراعة/جامعة القادسية477ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةعلميكرار مايح حسين لعيبي1354241611156020

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميجمانه بشار قاسم عبد هللا1355241612118026

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمصطفى عباس عبد سفيح1356241611003293

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميامير جبار ناصر حسين1357241611003054

الزراعة/جامعة القادسية477اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميعلي عزيز عبد زيد راضي1358241611002098

الزراعة/جامعة القادسية476ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةعلميساره محمد مهدي عزيز1359241612105014

الزراعة/جامعة القادسية476اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلمياحمد عادل جعفر مراد1360241611005010
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الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلميمحمد قاسم عبد العزيز جابر1361241611014084

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميكرار عباس عبد عون1362241611002108

الزراعة/جامعة القادسية475ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميرسل قاسم كاظم علك1363241612081049

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميساره ابراهيم هليل كاطع1364241612106072

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلميبنين أحمد جاسم حسين1365241612111008

الزراعة/جامعة القادسية475اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلمياحمد جابر كريم فهد1366241611006001

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمصطفى احمد مكي مجيد1367241611003287

الزراعة/جامعة القادسية474للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةعلمينور علي جسوم كاظم1368241612098032

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميفاطمه مالك عجيل عبد1369241612119218

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميفهد سعيد حمزه نذير1370241611039092

الزراعة/جامعة القادسية474ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةعلميحسين علي حسين عيدان1371241611037009

الزراعة/جامعة القادسية474ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلعلمياحمد مهدي محسن حسين1372231611209004

الزراعة/جامعة القادسية474اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمسلم عدنان فرحان زغير1373241611036235

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعلي حسن شعالن كاظم1374241611015159

الزراعة/جامعة القادسية473ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةعلميغفران جبار جياد حسين1375241612126017

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميمحمد هالل جبار نبهار1376241611002127

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميزينب مسلم كاظم عباس1377241612095045

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميصبا نعمة محمد هادي1378241612102113

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميامير غانم كاظم خايف1379241611039017

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميعذراء فليح عبد الحمزة مطر1380241612095061

الزراعة/جامعة القادسية473اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميحسين علي لفته جبار1381241611006024

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمحمد اركان فنطيل جبار1382241611027131

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميعلياء محسن عبد الرضا حسين1383241612123097

الزراعة/جامعة القادسية472ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلمينور حاكم حسين علي1384241612085087

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلمياسماء حامد حسين ربيج1385241612118010

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية كربالء  للبنينذي قارعلميزيد صباح موتان نافع1386221611036119

الزراعة/جامعة القادسية472اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميفاطمة مرزوق هاشم عبود1387241612095069

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميعفاف رسول جبر كاظم1388241612100066

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلمينور حسن مكيف حشل1389241612093091

الزراعة/جامعة القادسية471اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميساره جعفر هاتف باقر1390241612106073

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميامير نبيل كامل محسن1391241611003062

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية السالم للبنينذي قارعلمياوراس علي محسن راهي1392221611013028

الزراعة/جامعة القادسية470ثانوية عدن للبناتبابلعلميزينب حاتم جميل جاسم1393231612076019

الزراعة/جامعة القادسية470اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميمروة علي عمران عبد1394241612108133
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الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميحسين عالء جياد ضعيف1395241611018028

الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميعلي السجاد نجم عبد محمد1396241611030044

الزراعة/جامعة القادسية469ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء صباح تركي صباح1397241612092026

الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميهديل كريم ظفير مريشد1398241612115150

الزراعة/جامعة القادسية469اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميايناس سعيد مراد جواد1399241612096008

الزراعة/جامعة القادسية468ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةعلميقيصر جاسم حمادي جنيبل1400241611166019

الزراعة/جامعة القادسية467اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميتبارك ناهي مراد محمد1401241612123023

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية المستقبل االهلية للبناتالديوانيةعلميسماره رحيم حدود حبان1402241612133012

الزراعة/جامعة القادسية467اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلمياسراء كاظم ماجد محمد1403241612102031

الزراعة/جامعة القادسية467ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةعلميفاضل نعمه بطاح بريج1404241611042067

الزراعة/جامعة القادسية467اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلميزهراء سعد خيري ابراهيم1405241612111019

الزراعة/جامعة القادسية467االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعلي رحيم جاسم نور1406241611001239

الزراعة/جامعة القادسية467اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميفرح ناظم ساجت رشيد1407241612104087

الزراعة/جامعة القادسية466اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميرسل عصام عدنان شنان1408241612121067

الزراعة/جامعة القادسية466اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميلقاء حامد بدر جوحان1409241612136093

الزراعة/جامعة القادسية466ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةعلميعبير كريم عوان جبر1410241612153008

الزراعة/جامعة القادسية466اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميحنين عادل عطيوي حسون1411241612119056

الزراعة/جامعة القادسية466اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميكرار محمد جبر عاشور1412241611003237

الزراعة/جامعة القادسية466اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميعبد هللا كريم حسين هطون1413241611005093

الزراعة/جامعة القادسية466اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميشمس ثائر ماجد شعالن1414241612095053

الزراعة/جامعة القادسية466ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميشروق حيدر جبر حسن1415241612160012

الزراعة/جامعة القادسية465اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميوسام بشير شريد عبد1416241611013161

الزراعة/جامعة القادسية465اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميضحى حامد جبار زعالن1417241612120143

الزراعة/جامعة القادسية465ثانوية التراث األهلية للبناتالديوانيةعلميبراء علي عبد االمير عبد الزهره1418241512087003

الزراعة/جامعة القادسية465اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميزهراء عماد بشير مهدي1419241612106059

الزراعة/جامعة القادسية465اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلمياسماء مهدي صالح ياسين1420241612108005

الزراعة/جامعة القادسية465اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميسحر سعيد ابو كطيفه ثامر1421241612124085

الزراعة/جامعة القادسية464اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميمصطفى حسين هاشم فرحان1422241611011045

الزراعة/جامعة القادسية464اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميايمان خالد طالب جودة1423241612123012

الزراعة/جامعة القادسية464ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةعلميفريال جاسم عبيد كيطان1424241612151014

الزراعة/جامعة القادسية464ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةعلميزهراء سعد عبد المحسن عثمان1425241612166003

الزراعة/جامعة القادسية464ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميفاطمه رعد صاحب حمود1426241612082060

الزراعة/جامعة القادسية464ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةعلميزهراء علي كاظم جفات1427241612105009

الزراعة/جامعة القادسية464االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميزيد كريم خضير مشري1428241611001145
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الزراعة/جامعة القادسية464ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميبنين مسلم ياسر علك1429241612081028

الزراعة/جامعة القادسية464اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميبتول سالم حمزه جياد1430241612096009

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلمياحمد حسن شعيل عودة1431241611013010

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميكوثر راشد علي عبيد1432241612124118

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلمينرجس خالد ناصر حسين1433241612124141

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميابوالحسن علي حسين محمد1434241611003003

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميمهيمن حسن شناوه شبيب1435241611006105

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية الرجيبة للبنينكربالءعلميقاسم حيدر مردان جعفر1436271611020102

الزراعة/جامعة القادسية463ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمحمد طالب رحيم خليفة1437241611032072

الزراعة/جامعة القادسية463اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميسامر مزهر جبر كسار1438241611036102

الزراعة/جامعة القادسية462اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميحسنين غسان عادل لهيمص1439241611017042

الزراعة/جامعة القادسية462اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميمنى قيصر عبد الكاظم بريبر1440241612123119

الزراعة/جامعة القادسية462ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةعلميمريم محمد حمزه هادي1441241612092044

الزراعة/جامعة القادسية462ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةعلميامير علي حسين محمد1442241511042010

الزراعة/جامعة القادسية462االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعضيد علي عباس هتيلي1443241611001213

الزراعة/جامعة القادسية461اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميمهند محمود عبد هللا عبد الجاسم1444241511027158

الزراعة/جامعة القادسية461اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميساره نعيم هارون بحني1445241612124082

الزراعة/جامعة القادسية461اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىعلمياحمد كاصد حسين علوان1446131611030014

الزراعة/جامعة القادسية461االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميحسين علي عبد الساده حمود1447241611001104

الزراعة/جامعة القادسية461ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةعلميمحمد حسن كلف سعد1448241611043118

الزراعة/جامعة القادسية461اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلمينبأ جاسم كاظم حسن1449241612102167

الزراعة/جامعة القادسية460اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميمحمد هادي حمزه كاظم1450241611017170

الزراعة/جامعة القادسية460اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميحيدر رفعت منكر حسن1451241611018035

الزراعة/جامعة القادسية460ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةعلميامل جميل يوسف عباس1452241612105003

الزراعة/جامعة القادسية460االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمصطفى عبداالمير جلو بوالذ1453241611001371

الزراعة/جامعة القادسية460اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميياسمين علي سالم روضان1454241612120235

الزراعة/جامعة القادسية460اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميحسن نعيم حسين عريعر1455241611036058

الزراعة/جامعة القادسية460ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميسرى فالح حسن بديوي1456241612116040

الزراعة/جامعة القادسية459اعدادية الفرات للبناتذي قارعلميزينب علي ناجي عبد الرضا1457221612101048

الزراعة/جامعة القادسية459اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميعبد هللا محمد عبيس فزاع1458241611003181

الزراعة/جامعة القادسية459ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميحنين عباس شنان عباس1459241612085026

الزراعة/جامعة القادسية459اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميهدى جمعه عذاب كاطع1460241612118131

الزراعة/جامعة القادسية459اثانوية الرحمه االهليه للبنينالديوانيةعلميميثم حسن عبد حسون1461241611050040

الزراعة/جامعة القادسية459اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميدعاء ناصر جابر عبد1462241612114068
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الزراعة/جامعة القادسية458اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميحوراء رحيم شاكر خضر1463241612121044

الزراعة/جامعة القادسية458اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميأمامه عبد الكريم مالك ناجي1464241612114004

الزراعة/جامعة القادسية458اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميهدى جاسم حمود نعمه1465241612093099

الزراعة/جامعة القادسية458اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلميبنين ناصر عطف شنوف1466251612084097

الزراعة/جامعة القادسية458ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةعلميمحمد نافع صاحب جاسم1467241511038023

الزراعة/جامعة القادسية458ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميياسر حسين حمزه عبود1468241611032097

الزراعة/جامعة القادسية457ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهالديوانيةعلميهاجر حاكم ناطور عباس1469241612154009

الزراعة/جامعة القادسية457االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميعباس منصور عباس حسن1470241611001201

الزراعة/جامعة القادسية457اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميثناء عبد االمير كاظم سالمه1471241612114045

الزراعة/جامعة القادسية456اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلمينور عباس جهاد عبد1472241612123130

الزراعة/جامعة القادسية456اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميفاطمه كريم مجهول تويلي1473241512119211

الزراعة/جامعة القادسية456اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميصادق فاضل نعمه عبد الواحد1474241511009058

الزراعة/جامعة القادسية456اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلمينور حبيب حسون عبيد1475241612124144

الزراعة/جامعة القادسية455اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميسارة خالد عبد الهادي عبود1476241612120116

الزراعة/جامعة القادسية455ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةعلميمحمد سالم عباس لهمود1477241611157014

الزراعة/جامعة القادسية455اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميعبد الحميد فاضل عليوي كحيط1478241611005089

الزراعة/جامعة القادسية455ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةعلميوالء حمزة محسن أحمد1479241612105033

الزراعة/جامعة القادسية455اعداديه الوهج للبنينالديوانيةعلميعبد هللا رحيم طعمه عبد1480241511051045

الزراعة/جامعة القادسية455اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور الهدى موسى ثامر موسى1481241612120204

الزراعة/جامعة القادسية455اعدادية الشطرة للبنينذي قارعلميفارس عدنان مهوس شريده1482221611018121

الزراعة/جامعة القادسية455ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةعلميجواد كاظم عبد الساده حسون1483241611043023

الزراعة/جامعة القادسية455اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلمياثمار سالم صالح ياسين1484241612108003

الزراعة/جامعة القادسية454اعدادية الفواطم للبناتكربالءعلميمريم جاسم عيسى عوده1485271612058276

الزراعة/جامعة القادسية454اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميسرى حيدر جاسم حمادي1486241612124086

الزراعة/جامعة القادسية454اعدادية الحلة للبنينبابلعلميعلي زيد لطيف عبد الرحيم1487231611020196

الزراعة/جامعة القادسية454اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلمينورالهدى علي حسين كلف1488241612107096

الزراعة/جامعة القادسية454اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميمريم طاهر حميد عبود1489241612102155

الزراعة/جامعة القادسية453اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميزهراء حسين عبد وناس1490241612103049

الزراعة/جامعة القادسية453اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميسرى خالد عبيد عبد1491241612114153

الزراعة/جامعة القادسية453اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميمريم صالح حسن عنجور1492241612114227

الزراعة/جامعة القادسية453الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةعلميحوراء نعيم ناجي شدهان1493241612112003

الزراعة/جامعة القادسية452اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميهيثم يوسف كاظم حمزه1494241611027172

الزراعة/جامعة القادسية452اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميسيف رحيم جليل عباس1495241611006040

الزراعة/جامعة القادسية452اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمياثار حامد عليوي زكاط1496241612119003
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الزراعة/جامعة القادسية452ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميانمار علي علوان عمران1497241612085013

الزراعة/جامعة القادسية452اعدادية بابل األهلية للبنينبابلعلميعلي محمد مهدي كريم1498231611039032

الزراعة/جامعة القادسية452اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلمياحمد موسى عبد رحيم1499241611039012

الزراعة/جامعة القادسية452اعدادية الربيع للبناتبابلعلميزينه كاطع محمد عبد1500231512098060

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميعبد الرزاق كاظم جالب راضي1501241611011024

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعلي رياض عباس عبد الزهره1502241611015168

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلمياحمد علي فنجان كاظم1503241611015016

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميجواد كاظم ديوان عواد1504241611030013

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميمريم مرتضى رحيم حسين1505241612119234

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميسيف فرحان جواد كاظم1506241611003155

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلمياحمد حميد عداي عطيه1507241611003014

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلمينور خالد عبد الرحيم محمدعلي1508241612106106

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميهبه طالب جعفر عبد الزهره1509241612114261

الزراعة/جامعة القادسية451اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةعلميزهراء صاحب جدوع مظلوم1510241612139019

الزراعة/جامعة القادسية450اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةعلميعلي جابر حسين شياع1511241611021020

الزراعة/جامعة القادسية450اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميزينب عبد هللا جابر عباس1512241612104059

الزراعة/جامعة القادسية450اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميرجاء خالد جبار عناد1513241612104041

الزراعة/جامعة القادسية450اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميندى حمزة كاظم جاسم1514241612080074

الزراعة/جامعة القادسية450اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميمريم جبار جاسم كرزول1515241612118117

الزراعة/جامعة القادسية450االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميزيد رغد مناحي عيدان1516241611001413

الزراعة/جامعة القادسية450اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميرانيا محمد ناصر عوده1517241612118045

الزراعة/جامعة القادسية449اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميسجاد حاتم هالل حسن1518241611016103

الزراعة/جامعة القادسية449ثانوية زهرة النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارعلميعلي عماد عبد علي درويش1519221611316012

الزراعة/جامعة القادسية449اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسن يحيى عبد الرضا سلمان1520241511002024

الزراعة/جامعة القادسية449ثانوية الفرزدق للبنينبابلعلميعلي ناظم كريم حسون1521231611050028

الزراعة/جامعة القادسية449ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميزينب رحيم طعمه حسين1522241612110031

الزراعة/جامعة القادسية449ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميانوار قاسم حمزه جوده1523241612110008

الزراعة/جامعة القادسية449اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميبهاء الدين حسن علي ناموس1524241611003070

الزراعة/جامعة القادسية448اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميضياء جبار رحمن عبود1525241611018051

الزراعة/جامعة القادسية448اعدادية النجاح للبناتكربالءعلميفاطمه كاظم حبيب خويبر1526271612060229

الزراعة/جامعة القادسية448اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميفاطمه عالء مجيد يونس1527241612122058

الزراعة/جامعة القادسية448اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميجعفر عقيل عباس عبيدي1528241611002025

الزراعة/جامعة القادسية448ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميعذراء يحيى عويد باكون1529241612085067

الزراعة/جامعة القادسية448ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلميأمير حسن شاكر حسن1530241611034003

103 من 45صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة/جامعة القادسية448ثانوية الطف المختلطةبابلعلميحسن محمد باقر احمد مصطفى1531231611177010

الزراعة/جامعة القادسية448ثانوية ذات الصواري للبنينميسانعلميكرار عبد هليل عويد1532281611033028

الزراعة/جامعة القادسية448اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميمصطفى ياسين خضير جوان1533291611002321

الزراعة/جامعة القادسية448اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسين حميد هليل زوده1534241611002035

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية الفيحاء للبنينبابلعلميمحمد قاسم راهي محيسن1535231611005176

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميزهراء حسن فالح ورد1536241612096036

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميشهد فارس فليح خضير1537241512103055

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميعهود طارش عطروز حبل1538241612095065

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلمياثير جاسم محمد زغير1539241612118003

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميساره محمد عوده كشمر1540241512119160

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية الثبات للبنينكربالءعلميجواد كاظم سعد راهي1541271611024025

الزراعة/جامعة القادسية447اعدادية يافا للبناتالديوانيةعلميساره عبد الحسين ادنان حسون1542241612117192

الزراعة/جامعة القادسية446ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلعلميريم محمد نعمان مهدي1543231612166012

الزراعة/جامعة القادسية446ثانوية الهاشمي االهلية للبنبنميسانعلميسيف الدين علي راضي حمادي1544281611029006

الزراعة/جامعة القادسية446ثانوية الخيرات للبنينكربالءعلميعلي عبد عون رحيم جاسم1545271611023019

الزراعة/جامعة القادسية446اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميفرح علي حسين محمد1546241512119218

الزراعة/جامعة القادسية445ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنينالديوانيةعلميعلي عبد الكاظم عاجل عبد1547241511213002

الزراعة/جامعة القادسية445اعدادية الغساسنة للبناتبابلعلميفاطمة كامل عبد حميدي1548231612077069

الزراعة/جامعة القادسية445اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميكرار ثعبان خشان حسين1549241611061118

الزراعة/جامعة القادسية445اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميرحيم حسين احيال شكبان1550241611039049

الزراعة/جامعة القادسية445اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفعلميجبار رائد كاظم مراد1551251611044050

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية540ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميعبد هللا عباس تركي جابر1552251611049045

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية536اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلمياحمد عمار صباح شوكت1553241611036015

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية531اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميانوار فاضل عبد جاسم1554241612103007

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية531اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةعلميعلي عظيم منسي حسين1555241611203020

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميمؤيد فرج عبد جواد1556241611028060

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميشهد باسم محمد كريم1557241612120132

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلمياسراء جديس محمود محمد1558241612082005

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميمروه عبد الكريم حميدي جبر1559241612082067

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميدعاء علي حمزه جبار1560241612118041

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمحمد كريم جاسم عبعوب1561241611001338

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517اعدادية النور للبناتالديوانيةعلمياحالم حامد عالم مطلب1562241612095001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميزينب عزاوي ذياب شاهين1563241612103063

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميصادق نجاح عبد الحسين شبيب1564241611002075

103 من 46صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميعلياء منصور دالي نغماش1565241612096070

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميمصطفى سرحان عبد الزهره خلخال1566241611030074

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميبنين حامد جياد كيطان1567241612121026

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلمياحمد محمد بديوي طابور1568241611001039

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميلمياء عوده حمزه عطيه1569241612103094

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميعذراء حميد مهدي حمزة1570241612102122

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميأنمار علي كاطع عبيد1571241611028003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميساره عبد الحسين كاطع غازي1572241612120118

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميساره خضير زغير فرج1573241612094057

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميحسين زهير حمزه خضير1574241611010063

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميشهالء مجيد عويز دهاري1575241512095033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعلي عباس كحيط عبد علي1576241611010163

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية التآخي للبنينالديوانيةعلميعلي داخل عويز حسن1577241611029105

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميغيث جعفر محمود عبد هللا1578241611001282

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميباقر عمران كاظم جبار1579241611028012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميميثم جواد كاظم نجم1580241611013153

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميزينب محمد علي حداوي كاظم1581241612134071

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميوائل وجدان حاتم ساهي1582241611028084

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميشهالء كريم عذاب حمد1583241612102110

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميعلي حمزه عيدان علوان1584241611002092

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميهبة غانم هادي بلبول1585241612085093

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507اعدادية االقتدار المختلطةبابلعلميعلي عباس ديلي عبيس1586231611164061

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىعلميمرتضى حسن عبد الحسين عباس1587291611025195

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميبنين كريم جاسم محمد1588241612110013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميغفران محسن باجي مراح1589241612106093

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميعذراء عالوي كاظم عباس1590241612104083

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميمرتضى احمد محي عبد الحسين1591241611039111

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية البصرتين للبنينذي قارعلميمرزوق فليح محسن عبيد1592221611029185

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلعلميسالم محمد ابراهيم اسماعيل1593231611166023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميحوراء رياض فضيل مرحب1594241612080024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةعلميهند مناضل اشريب ظاهر1595241612164006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمحمد ميري خيرهللا مغير1596241611036226

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميايمان مهدي موسى اسماعيل1597241612103013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميزينب رحيم جبر عبود1598241612122034
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504ثانوية البدور للبناتبابلعلمينبا هادي محمد عودة1599231612085018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميفاطمه سعد كاظم غنام1600241612106094

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميغفران محمد عبود سلطان1601241612118104

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية القادسية المختلطةالنجفعلميهديل محمد عبد عبد الحسين1602251612111114

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينورس عاجل هادي وثيج1603241612119256

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميعال طالب جبار طاهر1604241612096069

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمرتضى جليل مالك هدوان1605241611001353

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمسلم فليح علي وناس1606241611001361

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميساره علي ساجت عباس1607241612107048

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميعلياء فاضل كاظم حمزه1608241612122054

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميبنين حمزه عبد الكاظم حريجه1609241612121027

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميعالء قحطان عبد صدام1610241611009065

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميفاطمه غافل مهدي عيسى1611241612134106

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلمياسيل عبد االمير جابر حسن1612241612101006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميشهالء عوده لفته هواله1613241612102109

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعلي شاكر وناس ضايع1614241611010156

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلمينرجس صالح محسن ناجي1615241612102171

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميريام علي وناس عكار1616241612080036

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية بلقيس للبناتبابلعلميزهراء يعقوب حسين ابراهيم1617231612120065

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىعلميعلي حسن عبد جلود1618291611005133

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميرسل محمد جواد سلمان1619241612103040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميام البنين عامر محمد عيسى1620241612106011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميسجى حامد كلف عطية1621241612136060

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميعباس حمود حاكم ناصر1622241611032033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفعلميعلي زمن نجم عبد1623251611010200

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميميالد مشير ركبان عبيد1624241612110061

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء عبدالعظيم مهدي حسان1625241612108062

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية العكيكة للبنينذي قارعلمينصر هللا كريم حنون بجاي1626221611041179

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميضحى كامل زغير عراك1627241612103081

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميسجى عبد الحسين ياسر شنان1628241612121130

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميسجاد عبد الجليل موسى عمران1629241611030032

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميحنين رزاق جابر فرحان1630241612119054

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميحسين عبد العباس رداد فضة1631241611036071

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفرقان خضير مراد حمزة1632241612102143
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميابتهال نعيمة كاظم خربان1633241612080001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميمنتظر محمد عبد السادة حمادي1634241611032095

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعباس فاضل حسن سرحان1635241611015135

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميلمياء حسين ابراهيم كاظم1636241612124121

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميبنين محمد عيدان علي1637241612116019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميايمان ستار جابر فيصل1638241612106019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميياسمين محسن خليبص عواد1639241612134145

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميبنين ستار مطر حسين1640241612123020

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميبنين علي حمود شلش1641241612120029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميابتهال جواد كاظم زواد1642241612118002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميحسين جبار حميد سفاح1643241611002031

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةعلميسجاد محمد طعمه سلطان1644241611004052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميهاجر كاظم حمزه كاظم1645241612096098

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعلي توفيق محمد حسين كريم1646241611015155

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493اعدادية كربالء  للبنينذي قارعلميكرار عبد الحسين جبار مهوس1647221611036208

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميجنان فليح سرحان ناصر1648241612107014

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلمينور حاكم عظيم حسون1649241612108148

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميرسل ناظم فارس مرهش1650241612110022

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميزينب فالح عبد الحمزه هبان1651241612118079

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميساره ربيع خرجان مخيف1652241612123082

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميحسن عمران حسن محمد1653241611003084

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميأمير جبار لعيبي بعيوي1654241611028001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميفاضل جليل خميس عبود1655241611028055

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميزينب غازي مدلول نكار1656231612109164

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية التآخي للبنينالديوانيةعلميعبد الرضا عبادي عبد الرضا غيدان1657241611029095

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميايمان صالح كاظم راضي1658241612130011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميامير حسين حمود عليوي1659241611011005

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةعلميهيام عبيس عودة حمزة1660241612153012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميحسين علي كاظم عناد1661241611039039

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميعلي خليل نعمة مذري1662241611003198

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميحنين سالم وحيد شنان1663241612081038

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميغفران حمزه علي كاظم1664241612085068

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية ابن البيطار المختلطةبابلعلميياسر نعمان علي هادي1665231611163040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميسجى صالح حاكم برع1666241612120124
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميجاسم باسم جاسم سلمان1667241611001073

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميسالم محمد شاكر مهدي1668241611028039

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلميغفران فاضل عباس ابو دهيش1669251612062482

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميزهره بدر حسين كاظم1670241612101054

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلمينور علوان عوده ناصر1671241612103109

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميرنا عقيل عبد االمير جاسم1672241612106051

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميزهراء قاسم جبار مطر1673241612110027

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميعبد هللا صالح هادي كاظم1674241611018060

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميرجاء عباس حراز ديوان1675241612118046

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489ثانوية الرسول للبنينالديوانيةعلميحسين كاظم طالل مطلق1676241611035029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميآيات سامي لعواس دوخي1677241612121001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميغدير شعالن عنبر جالب1678241612110048

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميسكينة صباح حسن نوح1679241612102097

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميكوثر فليح حسن نوح1680241612102149

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةعلميسجاد عبد هللا عبد الحسين تعبان1681241611152027

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةعلميعمر سليم محسن عزيز1682241611019035

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةعلمياسراء كريم بادي مطوح1683241612098003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعلي اركان عليوي عوده1684241611006056

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلمياحمد رعد محمد عبد1685241611018003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميخضر عباس شاكر عبود1686241611005063

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الشوملي للبنينبابلعلميمسلم مرزه غضبان علي1687231611054182

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميايمان جميل لفتة جباز1688241612123011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميدعاء نجاح عباس مهدي1689241612116026

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب عباس جالوي جاسم1690241612121111

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية المؤمل للبنينبابلعلميمروان جواد كاظم روضان1691231511060066

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينور الهدى علي سلمان عبد1692241612119247

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميغدير سعيد كريم جوده1693241612160019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميكريم موسى خنيان مشيجر1694241611002109

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميعلي يوسف حسون صالح1695241611002102

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلمياياد محمد جرينخ عبد1696241611039018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعالء حسين وحيد عبيد1697241611010141

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميزينب خيري كاظم شناوه1698241512102066

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلمينرجس رضيوي عبد كاطع1699241612104104

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلمياحمد محمد جعفر طاهر1700241611034012
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميمحمد كريم عبد الساده سلمان1701241611036222

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية الحلة للبنينبابلعلميذو الفقار حسين علي عباس1702231611015013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلعلميحسين صباح كاظم عبعوب1703231611199009

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميمحمد فريد رحمان نجم1704241611003262

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلعلمياكتفاء شاكر موشي كاظم1705231612140004

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميزهراء داود سلمان علي1706241612122030

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486ثانوية التراث األهلية للبناتالديوانيةعلميشهد هادي ابراهيم مجيد1707241612087022

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميزهراء حامد عبداليمة رومي1708241612095033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميمحمد عالء ثامر موسى1709241611001329

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميعلي حسين عبد السادة شريف1710241611030046

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميعلي عظيم عبد العباس هادي1711241611030052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميريام مالك عويز عباس1712241612130031

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةعلميساره فاضل عبيد راضي1713241612139028

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميصفا علي عودة عريبي1714241612106084

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينور جاسم طاهر كشوات1715241612119250

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485ثانوية الرواد للبنينالديوانيةعلمينسوم نوماس حمد جاسم1716241612020027

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميمرتضى خليل هاشم غريب1717241611018096

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الثورة للبنينبابلعلميكاظم حمزة كاظم عبيد1718231611003147

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميفاطمه حسن عبيس عبود1719241612118107

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الثورة للبنينبابلعلميموفق يوسف صالل محمد1720231611003210

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميزهراء علي جالوي جاسم1721241612103055

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلعلميعمار راجي محسن حسين1722231611209029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميأديان عباس مجيلي كاظم1723241612101001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميالحسن علي راغب عبد الهادي1724241611003047

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميأمير محمد لطيف حولي1725241611002016

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميحسنين فرار عبد مخيف1726241511036038

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميعال عباس كاظم علي1727241512100042

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميضحى خضير حسين محمد1728241612093067

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميعبد هللا عبد الكاظم محمد حسين1729241611005091

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميرسل حاتم جبار حسين1730231612168011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميوسن حسين عليوي وناس1731241612094105

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميرسل محمد صفر مذخور1732241612093040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةعلميأحمد حيدر جابر عنبر1733241611043001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميزينب كاظم كشاش حاجم1734241612130043
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميزينب عدنان جمعه حمزه1735241612110033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميايات محمد غازي محمد1736241612108010

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميفاطمه نعمه منشد رشيد1737241612107072

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميدعاء احمد عبد الكريم خلف1738241612106037

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميهدى عزيز حميد خضير1739241612134137

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميزين العابدين كريم شاكر عبيس1740241611001154

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميوفاء عبد رضا امانه1741241612124155

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميهديل محمد صالح هادي1742241612094103

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفعلميمالك رائد عبد اليمه حنظل1743251612097095

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميتمارة ستار جودة سلمان1744241612120040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483ثانوية الفضائل للبناتبابلعلميفاطمة رحيم عبيد وناس1745231612112038

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلمينور الهدى جبار عبد النبي كاظم1746251612062633

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفعلميعباس فاضل طالب سلمان1747251511015033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلمينازك يحيى علي سدخان1748241612111040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلمينورا عباس وحيد حمزه1749241612114254

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية يافا للبناتالديوانيةعلميبنين سليم موازي حريجه1750241612117059

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميحامد جواد كاظم صاحب1751241611011009

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلمياوصاف منصور عبيد صخي1752241612134021

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعدادية الطليعة للبناتبابلعلميشهد عباس فاضل طه1753231612088205

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفعلميمريم سالم ماجد ياسين1754251612070202

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية565اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب ياسين جواد كاظم1755241622080019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية554اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيعلي مهدي صكر دبيس1756291621014160

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية537ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيساره جابر كاظم حسن1757231622172010

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية536ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيكرار عدنان جليل حلواص1758231621172024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية535اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيحسين راجح مبدر عباس1759241621028010

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية530ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيوليد طاهر هادي محي1760221621056018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية529ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيمصطفى صاحب محمد هتيمي1761241621159028

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525ثانوية المجد للبنينبابلادبياحمد عدنان حسن مهدي1762231621025004

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحسنين عبد الحسين عبد جوان1763241621010015

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيايات تحسين هادي صالح1764121622102013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبياحمد عبد الحسين سلمان حمزه1765231621199002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيكاظم جبار سرحان عبادي1766231621019030

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيجواد اشويل درمان عبد1767291621108003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيآمنة عزيز شنان زغيرون1768241622123003
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيهيثم يوسف عطشان فارس1769221621222039

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيأحمد رزاق مظفر مهدي1770241621035003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيمسلم علي حسين زغير1771241621035066

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيكمال جابر كسار راضي1772241621162006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515اعدادية الحمار للبنينذي قارادبيمرتضى محمد نعمة رداد1773221621044016

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيمصطفى محمد جاسم محمد1774231621169051

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511اعدادية االندلس للبنينبابلادبيحسين محمد مزهر عبود1775231621042015

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيمحمد محسن عبيد علي1776231621196024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509ثانوية الخلود للبناتبابلادبيفاطمه باسم جاسم مظلوم1777231622137030

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه محمد كاظم عبد1778111622094042

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد محسن مشيغيب تويه1779241621200050

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزينب هيثم جاسم متعب1780231622109063

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية االندلس للبنينبابلادبييونس كريم راضي عبد الحمزة1781231621042052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيعمار عباس سلطان ناهي1782291621108007

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزهراء ياس طراد عبد الساده1783231622120019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبينورس محمد جاسم ريسان1784241622103053

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيعماد جاسم زامل بتيت1785241621156012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيحيدر عبد الكاظم حطحوط حاجوز1786241621155010

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزينب عباس عبد الحسن عبود1787241622139014

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيغفران كاظم غتار دايخ1788241622118039

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبياحمد غانم طالب عبد الكاظم1789241621028003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيمحمد كريم هاني محمد1790231621196023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيمروان كامل جوده كاظم1791241621049013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيزهراء حميد مجيد شهيب1792241622130012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيحسين علي عبيس طعمه1793241621029018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيهاجر محمد رحمن سرحان1794241622094041

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيبنين حبيب ميري صاحب1795241622103004

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيسحر شاكر كامل ضاحي1796241622106042

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيبنين حامد مسلم مزهر1797241622123013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيسجاد سلمان شهاد جوده1798241621004033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيحسين علي محمد جابر1799221621078012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيتهاني جواد عبد الكاظم حسن1800241622139003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيزيد غسان هاشم محمد1801231621019019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499ثانوية التراث للبناتبابلادبيزهراء عبد الحسين عباس هادي1802231622148012
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيحسين محمد حمزه محسن1803241621011006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيكرار حمزة عباس دخينه1804241621039023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيغفران حسن عيدان مطلك1805241622116050

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيقاسم كريم عويد هنون1806241621014047

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبياحمد راضي عطيه عبد1807241621010003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبييوسف حكيم احمد ناجي1808231621012092

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب عقيل عبد حسون1809241622080016

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497ثانوية الحكمة األهلية للبنينالديوانيةادبيحسين قائد فاهم فرهود1810241521047003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيحسن كاظم عبد الحمزة علي1811231621060012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيعلي عبد الزهرة مطشر سرحان1812241621005064

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبينور علي كاظم عبد هللا1813241622096043

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبياثير محمود راضي حسين1814241621009002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيبشار مهدي مظلوم فرحان1815241621159006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496اعدادية القدس للبنينبابلادبيمحمود جالل مهدي دهش1816231621055060

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيابراهيم عباس زغير عباس1817241621003001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحمزه عواد عبد الحسين كشيش1818241621014023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيمحمد كتاب حمد جميل1819231621160028

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيسجاد كاظم محسن حمادي1820241621030031

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمحمد علي حسين علي1821241621003065

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيكاظم علي مهدي عطيه1822231621060045

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيحيدر عبد الحمزه ساجت عربيد1823241621042017

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيحسين محمد محمود حسين1824241621001011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيزيد جواد كاظم علي1825241621001015

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيمهيمن عبد فيصل عبد الكاظم1826231621060061

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيعبدهللا مزهر حسناوي خليل1827241621039018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيرضوان علي ذياب ثجيل1828241621005045

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيعباس مجيد عبدهللا عبد1829241621036066

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيمعتصم قاسم كريم جوده1830241621025032

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيكمال عبد المهدي صالح سلطان1831241621010041

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزينب قاسم حسن جياد1832241622108024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيمنتظر مؤيد علي كريم1833231621169052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبياحمد عبد الكاظم عباس حبيب1834241621051002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيحسن رحيم عيدان عبدالزهره1835241621035020

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيسجاد رعد خلف حسين1836291621010064
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد طالب محي عباس1837261621025069

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيمهند سعد علي حسن1838241621010045

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحسن هديب حنون صالح1839241621014018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيمحمد ثابت مرهون دايخ1840241621021041

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيامير علي عبيد صخر1841231621196005

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيانفال محمد عبد الكاظم محسن1842231622109013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزينب عالء عبد المنعم هادي1843241622121019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبياحمد حميد حسن كوين1844241621042003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيضرغام حمزه كامل عبد الرضا1845241621156008

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيسهول حميد كوكز حمزه1846241622096033

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيرنين حسن عباس عبد1847241622108018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحيدر عماد كاظم حسن1848241621030025

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيسامي جميل جبير هنيان1849241621035032

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488اعدادية الفجر  للبنينذي قارادبيحاتم زيدان ياسر عبهول1850221621031011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيجالل مجيد حميد عصفور1851241621155006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمرتضى اسماعيل ابراهيم اسماعيل1852241621017087

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعماد بالل دهيم مجهول1853241621155026

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيعلي حسين محسن ضايع1854241621156011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي جبار عبد بردان1855241621200027

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية بيروت للبنينبابلادبيعمار سالم خضير جاسم1856231621022031

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيعبد هللا محمد جاسم حسين1857231621252040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيحوراء عدنان حمود جاسم1858241622093009

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيعبدهللا خالد زنجيل اسود1859241621036067

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعبد االله كاظم هاتف جواد1860231621019022

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيمحمد حسين عادل حسن1861241621042037

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحازم حمزة محمد مهجة1862241621014014

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي داخل حميدي هدوم1863241521210079

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية المثنى للبنينواسطادبيحسين خضير زغير احمد1864261621005019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيوسام حسين صالح حسين1865241621018047

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية القاسم للبنينبابلادبيعلي نعمه حسين كريم1866231621006050

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيأمجد فاهم عبد الحسين كريم1867241621035007

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيعلي حاكم فرحان عناد1868241621004040

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيسيلين نجم عبد هللا عباس1869241622094029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيعلي قصي كاظم حسين1870241621035048

103 من 55صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيذو الفقار غازي طالب فاهم1871271621020015

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيعلي عبد الهادي حمزه شناوي1872241621003047

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيمروة غانم منديل هاطور1873241622102059

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيياسر كريم عباس كاظم1874231621199017

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيممدوح ريكان قايش سليمان1875291621014220

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيكرار كاظم عباس محمد1876241621035056

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيبتول قاسم كعيم غازي1877241622118004

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعالء مصطفى ثويني دلي1878241621019023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيوعد ميري صاحب هواش1879241621019049

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيسالم جاسم حسن حمزة1880231621169024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيندى علي عبيد مصغر1881241622080037

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبياحمد جابر عبدالحسين عبدالزهرة1882241621036003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيابتهال حسن فليح جاسم1883241622110001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481ثانوية التراث للبناتبابلادبيزهراء محمد هادي احمد1884231622148013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيمسلم عليوي معارج كاطع1885241621005088

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمصطفى بدر رفه مصحب1886241621019042

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيغزوان عبد االمير سبهان سدخان1887241621030053

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبياحمد نعمان سلمان كطافه1888241621210006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيتقى جفات جليل علوان1889241622107007

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيامنه سعدي اسماعيل جاسم1890241622122006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيهاجر محمد نوري هاني1891241622123053

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيحيدر علي وحيد محمد1892241621159012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطادبيهيثم وعد رضيم شاهر1893261621023093

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيفالح كاظم طاهر ناجي1894241621011017

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيعلي رضا صبح ضلع1895241621018028

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيباقر عمار مدلول صكبان1896231621169012

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيمهيمن حميد وحيد محمد1897241621159029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيكوثر عالء حسين عمران1898261622102041

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480اعدادية النور للبناتالديوانيةادبينبأ محسن كاظم حسن1899241622095054

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيساره حامد كاظم جبير1900241622156006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيمحمد كاظم سعيد حسن1901241621008032

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيسجاد علوان وادي غاوي1902241621036052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيمرتضى رزاق عبد الحسين رجب1903241621208036

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيجهاد حميد عبد جياد1904241621011004

103 من 56صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبيبهاء عبد هللا كطران راهي1905241621024007

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيمرتضى جبر عبد الساده عنبر1906241621029054

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية الفجر المختلطةبابلادبياسعد غانم طالب عون1907231621173008

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيحسين مجيد دهش هدور1908241621004024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيصفاء ميري صبر موسى1909241621210044

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمود صاحب عبد المحسن عبد الحسين1910241621200052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيبهاء ناظم عبد زيد كاظم1911241621005022

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيمؤيد عواد سلمان موسى1912241621013044

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبياسماعيل كريم جابر محمد1913241621017014

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيقيصر عايد علوان عزيز1914241621155027

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيشهالء محمد لعيبي محي1915241622080023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيسجى شاكر عبد هللا عباس1916241622122024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيغيث نعيم هادي وطن1917291621010097

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعلي صخيل حسوني ذرب1918241621040046

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبياحمد مشكور جابر منصور1919241621159002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيامير حسني مطر سلمان1920241621017017

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيكاظم محمد مطلب جساب1921241621019032

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيريام حيدر خلف ورير1922241622139008

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارادبيحسين عبد مطير عكله1923221621009021

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيآمال علي كاظم جفات1924241622105001

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية االمام للبنينبابلادبيمجتبى سالم مجيد حميد1925231621013052

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيزهراء صباح كاظم عامر1926241522116025

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيبلين احمد خضير خيرهللا1927241622118005

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيسارة كامل عودة علي1928241622123031

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476ثانوية القانتات للبناتالديوانيةادبيزينب جميل حمزة شبوط1929241622083006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيسجى صياح شخير عبيد1930241622094025

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبياسيل محمد سلمان هادي1931241622111003

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيحسن عادل عبيس عبود1932241621005025

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيخطاب احمد كاظم مزهر1933241621017039

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيغيث نعيم جالب واجد1934241621153019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبييونس سالم علي رحيمة1935241621207037

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيخوله محسن حنون صكبان1936241622096016

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمحمد عاصم محمد حميدي1937231621019034

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيساره مرزه نعمه راضي1938241622106039
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيشهد هادي عبد الكاظم عبد1939241622106047

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيعلي طالب عطيه لهمود1940241621039019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيأمنة سليم كريم علي1941231622120002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعلي خالد محي عبيد1942231621200025

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبينور رحمن عبود شاطي1943241622103049

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيامجد فاضل عبيس سلمان1944241621028005

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية القاسم للبنينبابلادبيكرار حسن حبيب عباس1945231621006060

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيسهى علي عبد الساده فنيخ1946241622111019

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيهشام مدلول فيصل عبد الكاظم1947231621060066

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيقاسم فهيم راضي منذور1948241621039022

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيحيدر قاسم عبد شنان1949241621042018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيشيماء محمد عبدالهادي خطار1950241622124028

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيأحمد حمادي جازع طوفان1951241621005004

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعبد هللا سالم عبار مهر1952241621014037

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيمها حمزه بدر وناس1953241622130020

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيفقار ناظم سرحان جبار1954241621002035

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيمحمد هادي محمد عبد الحسين1955231621172029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيهيلين تحسين علي عبد هللا1956211622140070

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيعلي داخل واصي دريول1957291621110018

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيحسين عبد المعطي عبد الساده خريبط1958241621038006

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي محمد راهي حمادي1959241621210062

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيسعاد حسن مطلك عليوي1960241622112013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيعلي فيصل جواد جاري1961241621009032

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيسجاد محمد شون فرحان1962241621018020

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيعباس فاضل كاظم ستار1963241621018024

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبيموسى ابراهيم عبد فرحان1964241621024029

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيبراء جبار مليش جكن1965241622157002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيايات كريم هاتف جواد1966231622165002

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيامير لطيف غضبان جبر1967231621017014

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبياحمد صالح عبدهللا طعمه1968291621010005

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيتبارك نجم عبود حسن1969291622066013

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيصالح حسن بهلول فرج1970291621109069

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيايمن كاظم خبط عليوي1971241621042010

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيبنين اياد حنويت عطيوي1972241622093004
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اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينور عصام حامد جاسم1973241622102068

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيعباس كريم حمزه كاظم1974241621002023

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيعلي حسين كاظم مرزه1975241621003043

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيحامد فالح جبر عوده1976291621023007

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيرؤى منعم خنطيل عنون1977241622121011

اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيسجى كاظم ناصر حسين1978241622103025

التربية/جامعة القادسية664اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميكوثر جواد كاظم دوالب1979241612115118

التربية/جامعة القادسية662اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزهراء عباس زون محمد1980241612115060

التربية/جامعة القادسية659اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميهدى كريم محيسن جابر1981241612115148

التربية/جامعة القادسية658ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميزينب ذرب كامل خليوى1982241612101055

التربية/جامعة القادسية644اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميتبارك عقيل شمران اسود1983241612114042

التربية/جامعة القادسية638اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزهراء حيدر شهيد علي1984241612115059

التربية/جامعة القادسية636األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةعلميآيات محسن هاني عبود1985241612088002

التربية/جامعة القادسية630ثانوية عدن للبناتبابلعلميفاتن نعمان تايه جحجوح1986231612076031

التربية/جامعة القادسية627اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميعذراء قاسم رباط عودة1987241612108104

التربية/جامعة القادسية622اعدادية بلقيس للبناتبابلعلمينور محمد هادي عبيس1988231612120139

التربية/جامعة القادسية621اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميبتول الياور فضل عبيد1989231612090037

التربية/جامعة القادسية621اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميمروه ناصر حسين حسن1990241612121183

التربية/جامعة القادسية620ثانوية النورين للبناتالديوانيةعلميدعاء باسم ابو الشون جواد1991241612138005

التربية/جامعة القادسية619اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميسرى محمد ياسر حسين1992241612093063

التربية/جامعة القادسية618اعدادية الزهراء للبناتذي قارعلمينور احمد صالح غضيب1993221612164077

التربية/جامعة القادسية618اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميكوثر عبد الحسن عبد المهدي هادي1994241612093074

التربية/جامعة القادسية617اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميرقيه علي عريبي جابر1995241612115050

التربية/جامعة القادسية617اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزينب جاسم جليل عبد الرضا1996241612115073

التربية/جامعة القادسية616اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميضحى شايع نعمة كاظم1997241612107059

التربية/جامعة القادسية615اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميهند صباح زغير كدر1998241612120231

التربية/جامعة القادسية615ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميعفراء علي حسين جواد1999241612101071

التربية/جامعة القادسية614ثانوية ميسلون للبناتبابلعلميايالف خالد سلومي محيسن2000231612080016

التربية/جامعة القادسية613ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميازهار جابر عبد ابو حميد2001241612130003

التربية/جامعة القادسية610اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزينب جابر راضي غضب2002241612115071

التربية/جامعة القادسية610اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميخلود مكي داخل حنين2003241612115038

التربية/جامعة القادسية607اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميمنال فالح كاظم عبود2004241612115131

التربية/جامعة القادسية603اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميفاطمه صاحب عبس حسين2005231612109235

التربية/جامعة القادسية602ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميبنين عداي عثمان طحيور2006241612101014
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التربية/جامعة القادسية602اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميامنه عبد الكريم صاحب عباس2007241612093012

التربية/جامعة القادسية602اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميصابرين عبد االمير رحمان عبد2008241612103080

التربية/جامعة القادسية602اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميبنين سعيد كاظم لفته2009241612134030

التربية/جامعة القادسية600ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميماري صالح مشير عباس2010241612130062

التربية/جامعة القادسية599اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميهبه رحيم محمد لفته2011241612115144

التربية/جامعة القادسية597اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميهيام ناظم تركي مالك2012241612121227

التربية/جامعة القادسية597اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميهبه كريم موسى علي2013241612093098

التربية/جامعة القادسية597اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميساره جبر حسين عبد2014241612104064

التربية/جامعة القادسية597اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزينب علي حسين جواد2015241612114127

التربية/جامعة القادسية597اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمياسماء لطيف عبد الحسن كميل2016241612115014

التربية/جامعة القادسية597اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةعلميسلمى محمد ظاهر حمود2017241612113022

التربية/جامعة القادسية595اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميرواء جعفر داخل محمد2018241612115053

التربية/جامعة القادسية595اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميفاطمة عباس حسين نعمه2019241612136083

التربية/جامعة القادسية594اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميساره عالء شمخي كشاش2020241612120120

التربية/جامعة القادسية594اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميعلي فاضل حميد عبيد2021241611016153

التربية/جامعة القادسية593اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميمريم جاسم جفات جاسم2022241612107076

التربية/جامعة القادسية592ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميبسمة أديب عبد الواحد راهي2023241612081024

التربية/جامعة القادسية591ثانوية الغزالي المختلطةبابلعلميثامر محسن هامل فاران2024231611186005

التربية/جامعة القادسية591ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميشهد عالوي عبد علوان2025241612101063

التربية/جامعة القادسية590اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميمصطفى محمد خضير خليل2026241611016224

التربية/جامعة القادسية590اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلمينسرين علي حسين عبد2027241612093089

التربية/جامعة القادسية590ثانوية النورين للبناتالديوانيةعلميمروه ابراهيم كاظم تامول2028241612138019

التربية/جامعة القادسية589اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميمنار ارحيم مراد فارس2029241612107079

التربية/جامعة القادسية588اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزهراء حسين تركي مردان2030241612121080

التربية/جامعة القادسية588اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميطيبه مهدي حسين جبر2031241612124099

التربية/جامعة القادسية587اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميكريم حسن كريم ضمان2032241611008112

التربية/جامعة القادسية587االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميسجاد سلمان زغير فرحان2033241611001162

التربية/جامعة القادسية587اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميياسر صبار وليد عباس2034241611016243

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلمينور جواد سلمان ناصر2035241612134127

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميفاطمة ستار جبار ناصر2036241612136082

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميحسين كاظم شاكر عباس2037241611061040

التربية/جامعة القادسية586ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميايمان ميري عبد عطيه2038241612110011

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميطيبه عدنان ترف علي2039241612115098

التربية/جامعة القادسية585اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميامير محمد كرم تايه2040241611013167
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التربية/جامعة القادسية585اعدادية الوفاء للبناتذي قارعلميمريم كمر حنفيش سعود2041221612172106

التربية/جامعة القادسية585ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميخلود عباس ساهون شنان2042231612168009

التربية/جامعة القادسية584اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميعباس عزيز سمير كسار2043241611017090

التربية/جامعة القادسية584اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميمنار حسن خطار موسى2044241612093082

التربية/جامعة القادسية584اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميراجي كامل ذباح كاظم2045241611061054

التربية/جامعة القادسية584ثانوية حجر بن عدي المختلطةبابلعلميمنار احمد علي عبد الحسين2046231612214009

التربية/جامعة القادسية584اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميانفال قاسم حسن علي2047241612102032

التربية/جامعة القادسية583ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةعلميمريم شاكر والي مسيلب2048241612126020

التربية/جامعة القادسية583اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميزهراء علي داود خليل2049241612080042

التربية/جامعة القادسية583اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميابتهاج جاسم جبر سلمان2050241612115002

التربية/جامعة القادسية583اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزهراء عدي عوده شيحان2051241612115062

التربية/جامعة القادسية582اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميعباس دوهان خشان مباشر2052241611017089

التربية/جامعة القادسية582اعدادية الطليعة للبناتبابلعلميآالء صادق هاشم حسن2053231612088003

التربية/جامعة القادسية582اعدادية الحلة للبنينبابلعلميمحمد جعفر عباس حاجم2054231611020291

التربية/جامعة القادسية582اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطعلمياحمد حسين جبار كاظم2055261611010010

التربية/جامعة القادسية581اعدادية الزهراء للبناتبابلعلمينور الهدى كريم حسن زياره2056231612109283

التربية/جامعة القادسية581اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميعبد المهيمن غازي عكل كريدي2057241611016130

التربية/جامعة القادسية581اعدادية كوثا للبنينبابلعلميمحمد حمزه عباس خليل2058231611051105

التربية/جامعة القادسية581اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميغفران موحان كريم كاطع2059241612114196

التربية/جامعة القادسية581ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةعلمياستبرق فاضل حسين عليوي2060241612135001

التربية/جامعة القادسية580ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميحسين حاكم مدلول نبهار2061251611031195

التربية/جامعة القادسية579ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميزينب سلمان علي جحالي2062241612130040

التربية/جامعة القادسية579اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميطاهر رائد حمود عبود2063241611016117

التربية/جامعة القادسية579األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةعلميزهراء صالح هادي رشيد2064241612088007

التربية/جامعة القادسية579اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميحاتم كريم مهر بايون2065241611036044

التربية/جامعة القادسية579اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلمياخالص حسين جبر حسون2066241612100008

التربية/جامعة القادسية579ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميمريم عبد الحر ياسر عبد2067241612081119

التربية/جامعة القادسية579اعدادية الغساسنة للبناتبابلعلميزينب باسم دليل وداي2068231612077038

التربية/جامعة القادسية579ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميمحمد حسين عباس حسين شعالن2069251611031573

التربية/جامعة القادسية578اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة حسين علي كاظم2070241612102129

التربية/جامعة القادسية578اعداديه الوهج للبنينالديوانيةعلميحمزه علي دوهان ناصر2071241611051019

التربية/جامعة القادسية578اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلميبنين رياض ثامر سعيد2072241612122007

التربية/جامعة القادسية577اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةعلمينور رعد حاكم ناصر2073241612122075

التربية/جامعة القادسية577ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميفضاء عادل شاكر ثامر2074241612097033
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التربية/جامعة القادسية577ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميمحمد علي شنيور مهدي2075251611031627

التربية/جامعة القادسية577اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمينور الهدى حسن كاظم علي2076241612115137

التربية/جامعة القادسية576ثانوية الرواد للبنينالديوانيةعلميايمان نجم هداي عبود2077241612020006

التربية/جامعة القادسية576اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميرباب سالم عبد ساير2078241612114075

التربية/جامعة القادسية576اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميخوله فاهم حبيب لفتة2079241612115039

التربية/جامعة القادسية576ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميدعاء عقيل عودة كاظم2080241612131005

التربية/جامعة القادسية575اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميأحمد جواد مهنا عباس2081241611008003

التربية/جامعة القادسية575اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميانوار صباح فرحان صباح2082241612121020

التربية/جامعة القادسية575اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميبنين عبد الرضا كاتي شمخي2083241612080017

التربية/جامعة القادسية575اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميهاله علي شنان زغيرون2084241612103114

التربية/جامعة القادسية575اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميرواء محمد جواد سلمان2085241612103046

التربية/جامعة القادسية574اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميفاطمة احمد شعالن مزهر2086241612136078

التربية/جامعة القادسية573اعدادية الروضتين للبناتكربالءعلميتبارك جعفر عباس حسون2087271612064052

التربية/جامعة القادسية573اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميعهود كاظم حميد عبد2088241612136073

التربية/جامعة القادسية573اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميسجى علي كاظم عيال2089241612107051

التربية/جامعة القادسية573ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميزينب مسافر شالل سلمان2090241612085049

التربية/جامعة القادسية573اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعلي فرحان جحش عبيد2091241611010167

التربية/جامعة القادسية572ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةعلميكرار بدر وادي عبد الرضا2092241611019038

التربية/جامعة القادسية572اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميصفا حسين وناس محمد2093241612124093

التربية/جامعة القادسية572اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميميامين حسيب عبد حسن2094241612108138

التربية/جامعة القادسية572اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارعلميسجى تحسين خضير جواد2095221612170048

التربية/جامعة القادسية572ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميوجدان عيسى عبد علي هوله2096241612097044

التربية/جامعة القادسية572ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلمييوسف جاسم محمد كاظم2097251611049102

التربية/جامعة القادسية572اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميحسين احمد طالب عبد2098291611002062

التربية/جامعة القادسية571اعدادية االطهار للبنينذي قارعلميمحمد عمار ياسر طعيمه2099221611034099

التربية/جامعة القادسية571اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميطيبه محمد كاظم عبد معين2100231612109212

التربية/جامعة القادسية571ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميصبا علي هادي جواد2101241612097031

التربية/جامعة القادسية571ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميزينب عباس محمد سرحان2102241612082041

التربية/جامعة القادسية571اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمياسراء صالح هادي رشيد2103241612115010

التربية/جامعة القادسية571اعدادية يافا للبناتالديوانيةعلميزينب علي كاظم احمد2104241612117183

التربية/جامعة القادسية570ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهالديوانيةعلميحسن شعالن حميد غازي2105241611154006

التربية/جامعة القادسية570اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلميصفيه سعدون عبد علي وادي2106241612136071

التربية/جامعة القادسية570ثانوية خولة للبناتالديوانيةعلميزهراء طالب جاسم يونس2107241612116034

التربية/جامعة القادسية570اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلميرضا جفات دويج ذعذاع2108241611014028
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التربية/جامعة القادسية570اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميعادل عوده نومي عبود2109241611036128

التربية/جامعة القادسية570ثانوية النخيل المختلطةبابلعلميريام جاسم نوماس حمد2110231612211009

التربية/جامعة القادسية570ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميدعاء حازم ماشي كاظم2111241612097014

التربية/جامعة القادسية570اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميمنتظر غانم عبد الهادي جابر2112241611061153

التربية/جامعة القادسية570اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةعلميعذراء جمال نواف فرج2113241612113026

التربية/جامعة القادسية569اعدادية العزة للبنينالنجفعلميبهاء حسين كاظم جواد2114251611016044

التربية/جامعة القادسية569ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةعلميوائل حسوني نور نصيف2115241611034051

التربية/جامعة القادسية569ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفعلميزينب جواد محسن صاحب2116251612097050

التربية/جامعة القادسية568اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميعلي محمد دليمي راشد2117241611009077

التربية/جامعة القادسية568اعدادية صنعاء للبناتالنجفعلمياسيا عقيل عبد الزهرة حسين2118251612075010

التربية/جامعة القادسية567اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةعلميزين العابدين عباس محسن عباس2119241611003137

التربية/جامعة القادسية567اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميفاطمه يحيى عباس زعل2120241612134104

التربية/جامعة القادسية567ثانوية النهضة للبنينالديوانيةعلميكرار حيدر عبد الكريم عوده2121241611032058

التربية/جامعة القادسية567اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميحنان علي ناصر حسين2122241612102044

التربية/جامعة القادسية567اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميرباب حمزه كاظم سالمه2123241612114074

التربية/جامعة القادسية566ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةعلميحسن حاتم حذور عباس2124241611153011

التربية/جامعة القادسية566اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميبنين عباس هاشم مطر2125241612124029

التربية/جامعة القادسية566اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميزيدان سلمان خرمان شنباره2126241611027061

التربية/جامعة القادسية566ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميختام جواد كاظم عباس2127231612168008

التربية/جامعة القادسية566اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميعلي ابراهيم سعيد علي2128241511008081

التربية/جامعة القادسية566ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلميشهد سلمان زغير فرحان2129241612085059

التربية/جامعة القادسية566ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميمريم حسوني علي حسين2130231612168018

التربية/جامعة القادسية566اعدادية الشامية للبنينالديوانيةعلميعلي حسن منديل نعمه2131241611015161

التربية/جامعة القادسية565ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةعلميشهد حامد كاظم جاسم2132241612153007

التربية/جامعة القادسية565اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء كاظم جبر بلط2133241612119132

التربية/جامعة القادسية565للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلعلميمعصومة حسين متيغي رهيج2134231612149056

التربية/جامعة القادسية565اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميبراء منذر حمزه محمد2135231612090038

التربية/جامعة القادسية565اعدادية النور للبناتالديوانيةعلمياسراء جابر جاين حمزة2136241612095003

التربية/جامعة القادسية565اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميغفران محمود شاكر نعمة2137241612108112

التربية/جامعة القادسية564اعدادية االميرات االهلية للبناتالديوانيةعلمينور كفاح حسن ادريس2138241612125003

التربية/جامعة القادسية564اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميحاتم كريم عبد المنعم عبد الحسين2139241611016052

التربية/جامعة القادسية564ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميزهراء حسن علي حسن2140241612131008

التربية/جامعة القادسية564اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميسجى جاسم محمد عبدالسادة2141241612108077

التربية/جامعة القادسية564اعداديه الوهج للبنينالديوانيةعلميسجاد شاكر حسن حسين2142241611051033
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التربية/جامعة القادسية563ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلعلميمحمد حكيم خضير عبيس2143231611166040

التربية/جامعة القادسية563اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميحيدر محمد عبيد عطيوي2144241611013058

التربية/جامعة القادسية563اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميمحمد عباس لفته موسى2145251611014269

التربية/جامعة القادسية563اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميسحر كريم جاسم كاظم2146241612107053

التربية/جامعة القادسية563اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفعلميانور عبد اليمه طعمه عبد عون2147251611044044

التربية/جامعة القادسية562ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارعلميزينب رسن مطشر شمخي2148221612141087

التربية/جامعة القادسية562اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفعلميهاني نويصر شمير حميزه2149251611007524

التربية/جامعة القادسية562اعدادية الدواية للبنينذي قارعلميعادل كاظم مطلك لفته2150221611023090

التربية/جامعة القادسية562ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةعلميدعاء سعد بطي كريم2151241612151007

التربية/جامعة القادسية562اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميسجاد يحيى يونس محمد علي2152291611002133

التربية/جامعة القادسية562اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميتبارك داخل حسن هنيدي2153241612121034

التربية/جامعة القادسية561اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميمنار كلف حسوني حسن2154241612124131

التربية/جامعة القادسية561اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفعلمياحمد عبد الكاظم عكوب يوسف2155251611008020

التربية/جامعة القادسية561اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميماريتا ماجد كريم محمد2156241612120181

التربية/جامعة القادسية561ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنينالنجفعلميحيدر مهدي صاحب حمزة2157251611045017

التربية/جامعة القادسية561اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب رياض جاسم محمد2158241612121107

التربية/جامعة القادسية561اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميحنين غالب جبار طاهر2159241612123029

التربية/جامعة القادسية561اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفعلميعلي محمد تومان سلمان2160251611044226

التربية/جامعة القادسية561اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميزينب علي عزيز علي2161241612121117

التربية/جامعة القادسية560اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلمينبأ ضياء تركي مغير2162241512123108

التربية/جامعة القادسية560ثانوية ضياء الشمس للبنينالديوانيةعلميضياء جاسم محمد حسن2163241611059014

التربية/جامعة القادسية560ثانوية الفرسان للبنينالنجفعلميعلي حسن فليح حسن2164251611003011

التربية/جامعة القادسية559اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميذو الفقار قاسم محمد كاظم2165241611002055

التربية/جامعة القادسية559اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميعالء كاظم حسن كسار2166241611017100

التربية/جامعة القادسية559اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةعلميحيدر سلمان عبد هللا جساب2167241511012033

التربية/جامعة القادسية559اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء حيدر عبد السادة عبود2168241612108057

التربية/جامعة القادسية559ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميسجى حيدر محمد سعيد2169241612110039

التربية/جامعة القادسية559اعداديه الوهج للبنينالديوانيةعلميمحمد احمد زباله حمادي2170241611051061

التربية/جامعة القادسية559ثانوية الرسول للبنينالديوانيةعلميحسن عبدالساده ملبس بستان2171241611035022

التربية/جامعة القادسية559ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلميحوراء فرحان حمزه ابو عبيد2172251612062189

التربية/جامعة القادسية559اعدادية البصرتين للبنينذي قارعلمياحسان صاحب كبيص دحام2173221611029005

التربية/جامعة القادسية559اعدادية الجزائر للبنينذي قارعلميعباس مسافر جبار كمر2174221611042026

التربية/جامعة القادسية559اعدادية العزة للبنينالنجفعلميكرار خضير جهادي هاشم2175251611016157

التربية/جامعة القادسية558اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميعالء سلمان عبيد جوده2176241611017098
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التربية/جامعة القادسية558اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميسلوى شهيد حسين علي2177241612115092

التربية/جامعة القادسية558األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةعلميمها رياض فهد علي2178241612088018

التربية/جامعة القادسية558ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميأمير نجم عبد هللا عبد الحسين2179251611049008

التربية/جامعة القادسية558اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميسراج هشام عبد القادر مهدي2180241612096060

التربية/جامعة القادسية558اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميرقية كاطع ظاجر راشد2181241612080033

التربية/جامعة القادسية558ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفعلمياالء حسن سعد كاظم2182251612098005

التربية/جامعة القادسية558اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلمينجوان احمد محمد شليج2183241612093088

التربية/جامعة القادسية557ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميآيات وفيق فاضل محمد2184241612130001

التربية/جامعة القادسية557اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميبشرى شيحان علوان حيول2185241612134027

التربية/جامعة القادسية557اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةعلميحسين كردس دهيم شجاي2186241611012022

التربية/جامعة القادسية557اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميهاجر كاظم مهدي زياد2187241612095088

التربية/جامعة القادسية557ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميرضا عباس محمد حمزه2188251611049032

التربية/جامعة القادسية557ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتبابلعلميرقيه عباس علي شبل2189231612145030

التربية/جامعة القادسية557اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفعلميحسين فاضل جابر كاظم2190251611122071

التربية/جامعة القادسية557اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميعلي راهي فاهم عباس2191241611036149

التربية/جامعة القادسية557اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميسراب منصور معضد دكمان2192241612080051

التربية/جامعة القادسية556الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةعلميحسن سالم طاهر محسن2193241611026005

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميهدى ربيع خرجان مخيف2194241612123141

التربية/جامعة القادسية556ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلمينور عباس ديوان جاسم2195241612130072

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميغفران عبد هللا علي شاوش2196241612134102

التربية/جامعة القادسية556ثانوية الميثاق للبنينذي قارعلميانمار عبد الرحمن كاظم عاصي2197221612064005

التربية/جامعة القادسية556ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةعلميبنين فليح موسى ودار2198241612105004

التربية/جامعة القادسية556اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميخديجه رزاق عبد رهيف2199241612100026

التربية/جامعة القادسية556اعدادية القادسية المختلطةالنجفعلميهدى كاظم مرزوك عبود2200251612111113

التربية/جامعة القادسية556ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةعلميلمياء قاسم طعمه حسين2201241612110054

التربية/جامعة القادسية555اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةعلميمخلد عبد الحسين ارهيف جاسم2202241611005152

التربية/جامعة القادسية555اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميشفاء صالح حسين كسار2203241612134084

التربية/جامعة القادسية555اعدادية القيثارة للبنينذي قارعلميمحمد عبد الرضا ناصر جابر2204221611051097

التربية/جامعة القادسية555اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلمينور ماجد حميد جبار2205241612114250

التربية/جامعة القادسية555اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفعلميعباس فاضل مهدي دنانه2206251611122126

التربية/جامعة القادسية555اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميزينب علي حبيب لفته2207241612115078

التربية/جامعة القادسية554ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةعلميهاشم جميل وروش عبد الرضا2208241611019053

التربية/جامعة القادسية554اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلمياسراء محمد حسين عليوي2209241612124015

التربية/جامعة القادسية554اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميحسن مهدي كاظم بهلوان2210241611016068
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التربية/جامعة القادسية554اعدادية العزة للبنينالنجفعلميكاظم احسان عاد هادي2211251611016152

التربية/جامعة القادسية554اعدادية بلقيس للبناتبابلعلميسرور جاسم كاظم حسين2212231612120091

التربية/جامعة القادسية554اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميعذراء محمود عبد هللا عبد الجاسم2213241612102124

التربية/جامعة القادسية554اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميزينب شاكر فالح ايدام2214241612103062

التربية/جامعة القادسية554ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفعلميحسين علي لفته عفون2215251611153059

التربية/جامعة القادسية554اعدادية الوفاء للبناتذي قارعلميجيهان رعد فرحان سهيل2216221612172027

التربية/جامعة القادسية554ثانوية دجلة للبناتبابلعلميبشائر صدام حسين عالوي2217231612107014

التربية/جامعة القادسية553اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميأمنه قاسم فيصل عبد الساده2218231612109014

التربية/جامعة القادسية553اعدادية الفيحاء للبناتذي قارعلميعبير فيصل جاسم محمد2219221612109057

التربية/جامعة القادسية553اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميهديل جابر صالح ثجيل2220241612124151

التربية/جامعة القادسية553اعدادية بلقيس للبناتبابلعلميزهراء سالم منصور حسين2221231612120056

التربية/جامعة القادسية553اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميمحمود شاكر عبود شطنان2222241611061131

التربية/جامعة القادسية553ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلميزهراء علي جبار كاظم2223251612062312

التربية/جامعة القادسية553ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةعلميحسن كامل محمد جواد سراج2224241611042018

التربية/جامعة القادسية553اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميضحى عبد هللا كريم فرحان2225241612106086

التربية/جامعة القادسية552اعدادية السجاد للبنينالديوانيةعلميكرار كريم عبد عون فرج2226241611027123

التربية/جامعة القادسية552االعدادية المركزية للبنينالديوانيةعلميزيد محمد أحمد علي2227241611001146

التربية/جامعة القادسية552اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمياسيل محمد كريم رنان2228241612115016

التربية/جامعة القادسية552اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميسجى ماجد جابر محلول2229241612108080

التربية/جامعة القادسية551ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةعلمييقين سالم عبد سلمان2230241612126025

التربية/جامعة القادسية551ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةعلميسناء كريم وجعان رضا2231241612126014

التربية/جامعة القادسية551اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفعلميساره حسن عبد العباس عبود2232251612076104

التربية/جامعة القادسية551اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلمييحيى حربي مكسور عبيس2233241611014104

التربية/جامعة القادسية551اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميفاطمه ناهض طلب سبع2234231612090215

التربية/جامعة القادسية551ثانوية عدن للبناتبابلعلميزهراء ريسان عبادي عبيد2235231612076017

التربية/جامعة القادسية551اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميابراهيم ناصر سجاد مهدي2236251611014015

التربية/جامعة القادسية551اعدادية العزة للبنينالنجفعلميحسين علي جياد خدام2237251611016069

التربية/جامعة القادسية551ثانوية علي األكبر المختلطةالمثنىعلميحسام عبد كاظم مشعب2238291611105007

التربية/جامعة القادسية551ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميساره فاهم تركي مالك2239241612094059

التربية/جامعة القادسية551اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميروان سامي مير العيبي2240241612080035

التربية/جامعة القادسية551اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميمثنى حاكم عبد عطيه2241251611014239

التربية/جامعة القادسية550اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلمياحمد فرج عبد جواد2242241611028008

التربية/جامعة القادسية550ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةعلميجعفر جاسم حسين محمد2243241611160003

التربية/جامعة القادسية550ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةعلميزينب هادي راجح براز2244241612220023
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التربية/جامعة القادسية550ثانوية الكفاح للبناتبابلعلميمريم صبار منذور خلف2245231612113056

التربية/جامعة القادسية550ثانوية عدن للبناتبابلعلميهاله مرزه عبد الحسين عبيد2246231612076047

التربية/جامعة القادسية550اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميامير رزاق عياش حسين2247241611009013

التربية/جامعة القادسية550اعدادية الرميثة للبنينالمثنىعلميهاني طاهر كايم حمود2248291611002340

التربية/جامعة القادسية550ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميزهراء سعيد كطفان راهي2249241612097020

التربية/جامعة القادسية550اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلمياحمد عماد جبار جهادي2250241611016011

التربية/جامعة القادسية549ثانوية فلسطين المختلطةذي قارعلميناصر عباس عبد مسعد2251221611241011

التربية/جامعة القادسية549اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميضحى سعد كاظم وطب2252241612123092

التربية/جامعة القادسية549اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميرسل قاسم عواد حسون2253241612114081

التربية/جامعة القادسية549ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلعلميعلي صاحب حسن هجوج2254231611168026

التربية/جامعة القادسية549اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة رحيم صبر نوح2255241612102133

التربية/جامعة القادسية549اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميرفل عبد الكريم كاظم عبيس2256231612090080

التربية/جامعة القادسية549ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارعلميعباس منعم نعمه فرحان2257221611053062

التربية/جامعة القادسية549اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمينور الهدى حسين كنزوع كاطع2258241612115138

التربية/جامعة القادسية548ثانوية المؤمنات للبناتذي قارعلمياسيا حسين موشان حميدي2259221612138005

التربية/جامعة القادسية548اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلمينور صباح عبد االمير عبد2260241611002143

التربية/جامعة القادسية548اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميكاظم نجم عبد السادة غضب2261241611017142

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةعلميضياء خليل صعيب جلوي2262241611012039

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةعلميعلي اسماعيل عبد الرضا سلمان2263241611012053

التربية/جامعة القادسية548ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتبابلعلميصبا فالح مهدي شمران2264231612145050

التربية/جامعة القادسية548اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميلمى محمد عبودي مزهر2265241612114219

التربية/جامعة القادسية548اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميزهراء احمد صبار طوير2266241612106053

التربية/جامعة القادسية548اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميايناس علي كاظم ظاهر2267241612107008

التربية/جامعة القادسية548اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلمينبأ حسين قاسم غركان2268241612102168

التربية/جامعة القادسية548ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميثرى امين عبد الزهره كاظم2269241612082016

التربية/جامعة القادسية548ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةعلميزينب حسين جاسم محو2270241612082040

التربية/جامعة القادسية547ثانوية الرحمن المختلطةبابلعلميحافظ فرهود سلمان عبد2271231611165006

التربية/جامعة القادسية547اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميزيد حسين حسن شعالن2272241611002058

التربية/جامعة القادسية547اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءعلميايمان فضل عباس حسن2273271612052012

التربية/جامعة القادسية547ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميدعاء قاسم اميلح حسن2274241612101029

التربية/جامعة القادسية547اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةعلميغيث حسين كريم سرحان2275241611039089

التربية/جامعة القادسية547ثانوية الحسينية المختلطةبابلعلميامنة فاضل عاجل عباس2276231612187001

التربية/جامعة القادسية547اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميباقر صالح هادي ناصر2277241611061015

التربية/جامعة القادسية547اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميهدى هادي احمد عباس2278241612080083
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التربية/جامعة القادسية547اعدادية العزة للبنينالنجفعلميجعفر كريم عطشان ملوح2279251611016047

التربية/جامعة القادسية546اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميضرغام سلمان عبد الرضا هارف2280241611002076

التربية/جامعة القادسية546ثانوية العقيدة المختلطةذي قارعلمياثير محمد عليعل كزار2281221611232001

التربية/جامعة القادسية546اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفعلميعلي مهدي عبد علي عبود2282251611007352

التربية/جامعة القادسية546اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلميسندس عبد الخالق عبيد صياح2283241612121135

التربية/جامعة القادسية546اعدادية الفجر  للبنينذي قارعلميمرتضى حسين جعفر مطلك2284221611031170

التربية/جامعة القادسية546اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةعلميسارة رشيد غافل عليوي2285241612113021

التربية/جامعة القادسية546اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميفاطمه فائق رضا سرحان2286241612114207

التربية/جامعة القادسية546ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميايمان كاظم عبد مسلم كاظم2287241612097006

التربية/جامعة القادسية546اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةعلميطالب هادي حربي داهي2288241611152032

التربية/جامعة القادسية545اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميمرتضى محمد راهي مشعل2289241611017178

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفعلميعلي عبد حيدر علي2290251611010210

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميايات قاسم حسين غازي2291241612118018

التربية/جامعة القادسية545ثانوية السرور للبناتالديوانيةعلمينور رائد كاظم حسن2292241612085088

التربية/جامعة القادسية545ثانوية الرملة للبناتالنجفعلميرهام ناجح كردي فرحان2293251612061020

التربية/جامعة القادسية545اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميفاضل محمود جدول سنيد2294231611017182

التربية/جامعة القادسية545ثانوية الصادق المختلطةبابلعلميمروه حسين حبيب يوسف2295231612172030

التربية/جامعة القادسية545ثانوية الصادق المختلطةبابلعلميكرار عثمان راهي عبد الحسين2296231611172059

التربية/جامعة القادسية545اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفعلميمصطفى محمد عباس عبيد2297251611044349

التربية/جامعة القادسية545اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميتماره صالح عبد االمير مخيف2298241612106031

التربية/جامعة القادسية544ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةعلميتبارك جميل صيهود دليمي2299241612165002

التربية/جامعة القادسية544اعدادية القاسم للبنينبابلعلميايهاب رزاق كاظم هريبد2300231611006037

التربية/جامعة القادسية544اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميرغد اسماعيل محسن عبد2301241612115047

التربية/جامعة القادسية544اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميعبد هللا رزاق موسى عبادي2302241611010135

التربية/جامعة القادسية544ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميبنين صبيح عنون صاحب2303241612097009

التربية/جامعة القادسية544اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميغفران علي تكليف رحم2304241612115106

التربية/جامعة القادسية544اعدادية العزة للبنينالنجفعلميامير مهدي سلمان فرهود2305251611016033

التربية/جامعة القادسية544اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلمينور الهدى شرشاب منحر منصور2306241612102176

التربية/جامعة القادسية544اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميزهراء عودة شمام شناوة2307241612095036

التربية/جامعة القادسية544اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةعلميزهراء عباس رهيف ابودكة2308241612108061

التربية/جامعة القادسية543اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلمينمير حسين عيدان عباس2309241611028082

التربية/جامعة القادسية542ثانوية الرحمن المختلطةبابلعلميحيدر مطلك موسى سلمان2310231611165015

التربية/جامعة القادسية542ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارعلميعلي جمعه صيهود غانم2311221611100032

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميمحمد سالم عباس مطشر2312241611030065
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التربية/جامعة القادسية542اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميماجده عبيد حسن كاظم2313241612119224

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميمروه علي حمزه عبد الحسين2314241612119226

التربية/جامعة القادسية542ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميهشام حسون فتنان عكيلي2315251611049101

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلميحسين زيارة عبدالحسين جبر2316241611010064

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةعلميشهيد شاكر ساجت حميدي2317241611012035

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الشوملي للبنينبابلعلميبشير علي كاظم طه2318231611054032

التربية/جامعة القادسية542اعدادية القيثارة للبنينذي قارعلمياحمد نوري عزيز عبود2319221611051013

التربية/جامعة القادسية542ثانوية الصادق المختلطةبابلعلميزهراء جبار وحيد عبيد2320231612172017

التربية/جامعة القادسية542اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميزهراء علي نافع كاظم2321241612119129

التربية/جامعة القادسية541ثانوية الرواد للبنينالديوانيةعلميلينا باسم نوماس حمد2322241612020023

التربية/جامعة القادسية541اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميكرار عدنان جبوري عبيس2323241611016175

التربية/جامعة القادسية541اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفعلميمصطفى مهدي صالح مهدي2324251611007487

التربية/جامعة القادسية541اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارعلميحسن محمد خلف ضميد2325221611307019

التربية/جامعة القادسية541ثانوية الخلود للبناتبابلعلميبراء حسين عمران جبار2326231612137009

التربية/جامعة القادسية541اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةعلمينبيل عبد العالي كريم جياد2327241611010242

التربية/جامعة القادسية541اعدادية العزة للبنينالنجفعلميهاشم حسين علي كاظم2328251611016203

التربية/جامعة القادسية541ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميفرح حيدر شاكر بعيوي2329241612081115

التربية/جامعة القادسية541ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةعلميغدير لؤي جابر طارش2330241612131015

التربية/جامعة القادسية540اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميمحمد عبد جاسم عبد2331241611017161

التربية/جامعة القادسية540اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميعلي هاتف عطيه زياد2332241611016157

التربية/جامعة القادسية540اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة فليح جياد فشالن2333241612102140

التربية/جامعة القادسية540ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةعلميرفاه عبد الحمزه عبد زيد كاظم2334241612151009

التربية/جامعة القادسية540ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةعلميكرار حسن جبوري محمود2335241611042069

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةعلميهاجر احمد بهلول حمزه2336241612111049

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمينبأ شاكر كاظم جبار2337241612115136

التربية/جامعة القادسية540اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلمياسراء جعفر هاتف باقر2338241612106004

التربية/جامعة القادسية540للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةعلميازهر طعمة جابر عيود2339241611060004

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميمريم جبار جريمص زاجي2340241612119230

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةعلميمصعب فاهم مجيد كريم2341241611021039

التربية/جامعة القادسية539اعدادية نفر للبنينالديوانيةعلميغفران سعيد كطل حسن2342241612025010

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميزهراء جابر جواد كاظم2343241612124060

التربية/جامعة القادسية539اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمياسراء كريم حمد كريش2344241612121011

التربية/جامعة القادسية539للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةعلميإستبرق حسن وحيد عبد2345241612109001

التربية/جامعة القادسية539اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلمياسيل خالد حمدان فهد2346241612106006
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التربية/جامعة القادسية539ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميأحمد سامي حسون حساني2347251611049002

التربية/جامعة القادسية539ثانوية النخيل المختلطةبابلعلميانس عبد الواحد صالح وهد2348231612211004

التربية/جامعة القادسية539ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميليلى صالح خوام فرعون2349241612097035

التربية/جامعة القادسية539ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلميخيريه حيدر نايف كريم2350241612097013

التربية/جامعة القادسية539ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفعلميبنين كاظم جبار علوان2351251612098011

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلمياحمد جابر عباس صدام2352241611036005

التربية/جامعة القادسية539اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةعلميرغد عقيل عبد االمير جاسم2353241612106047

التربية/جامعة القادسية538اعداديه الوهج للبنينالديوانيةعلميمصطفى جواد كاظم علي2354241611051078

التربية/جامعة القادسية537اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةعلميزينب محسن حميد إبنيان2355241612096054

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةعلميسجاد سالم زغير حسون2356241611061063

التربية/جامعة القادسية537اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلمينور كريم كامل جبار2357241612093095

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفعلميصفاء عبد العزيز جابر نجم2358251611044142

التربية/جامعة القادسية537اعدادية دمشق للبناتالديوانيةعلمياماني رعد صالح فليح2359241612121018

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميحنين عادل فاضل حسن2360241612123028

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلمينور هادي معبد عطيب2361241612115141

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الهدى للبناتالديوانيةعلميشهد عزيز عبد عاجل2362241612115096

التربية/جامعة القادسية537اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميابراهيم عويز حسين ساجت2363241611009001

التربية/جامعة القادسية537اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميحسن جليل ظاهر عبود2364241611013041

التربية/جامعة القادسية537ثانوية الفجر للبناتذي قارعلميسيناء موحان خليل حمود2365221612132016

التربية/جامعة القادسية537اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةعلميمثنى رحيم ساير محمد2366241611002112

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةعلميكرار علي حسين عبد علي2367241611008109

التربية/جامعة القادسية536اعدادية بلقيس للبناتبابلعلميريام محسن محمد جاسم2368231612120048

التربية/جامعة القادسية536ثانوية بانيقيا االهلية للبناتالنجفعلميرسل فراس غانم عذاب2369251612062232

التربية/جامعة القادسية536ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلعلميسالم جاسم حسين محيسن2370231611193012

التربية/جامعة القادسية536ثانوية االبرار للبنينبابلعلميحسن ستار هادي حمزة2371231611059007

التربية/جامعة القادسية536ثانوية عدن للبناتبابلعلميفاطمه حامد عداي حمزه2372231612076032

التربية/جامعة القادسية536ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميزهراء مظلوم حسن روضان2373241612101051

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمينور الهدى قاسم هادي علي2374241612119248

التربية/جامعة القادسية535اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميزهراء سعد علي عبد2375241612107039

التربية/جامعة القادسية535اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميمهند طالب محمد سلمان2376251611014334

التربية/جامعة القادسية535اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةعلميعلي رزاق جمعه لفته2377241611017106

التربية/جامعة القادسية535اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفعلميمنتظر سعد نعمان كاظم2378251611012260

التربية/جامعة القادسية535اعدادية الخنساء للبناتذي قارعلميزينب ناصر طعيمه عذيب2379221612103117

التربية/جامعة القادسية535ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميمصطفى كريم جواد داود2380251611049088
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التربية/جامعة القادسية535ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةعلميزينب علي كريم فرحان2381241612105011

التربية/جامعة القادسية535اعدادية سومر للبنينالديوانيةعلميعلي عثمان خليل جالب2382241611009072

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلمياسماء عدنان عبد الزهره لفته2383241612119011

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميمها حيدر عيدان محراث2384241612118118

التربية/جامعة القادسية534اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلمينور عبد السجاد مشاري عبيد2385241612093092

التربية/جامعة القادسية534ثانوية غزة للبناتالديوانيةعلمياساور جواد كاظم حميد2386241612097002

التربية/جامعة القادسية534اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميبهاء صفاء حسين مهدي2387251611014045

التربية/جامعة القادسية534اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميزينب احمد علي مجيد2388231612090124

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الغساسنة للبناتبابلعلميامال جاسم عباس مرزه2389231612077008

التربية/جامعة القادسية534اعدادية المدحتية للبنينبابلعلميحسين موسى نزار علي2390231611017059

التربية/جامعة القادسية534ثانوية الرواد للبنينالديوانيةعلمينورا مرتضى جاسم حنتوش2391241612020028

التربية/جامعة القادسية534اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةعلميزين العابدين علي هدالن شنون2392241611028033

التربية/جامعة القادسية534ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلميزينب ثائر شريف راضي2393241612130039

التربية/جامعة القادسية534اعدادية النضال للبنينالديوانيةعلميمحمد عبد االمير عبد اللطيف خليل2394241611014081

التربية/جامعة القادسية534اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلمياحمد حمداوي حصار بدوي2395241611011001

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميزهراء جاسم محسن حمزه2396231612109130

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةعلمياسراء صدام حسين كاظم2397241612136003

التربية/جامعة القادسية533ثانوية التحرير للبناتالديوانيةعلميغسق حسن ابراهيم علي2398241612101073

التربية/جامعة القادسية533اعدادية المدحتية للبناتبابلعلميفاطمه حمزه صالح محمد2399231612090196

التربية/جامعة القادسية533اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةعلميزينب سعيد ظاهر عبد2400241612123073

التربية/جامعة القادسية533اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةعلميناصر عبد سلمان عبود2401241611152074

التربية/جامعة القادسية533ثانوية العفاف للبناتالديوانيةعلمياستبرق حميد كامل مايح2402241612130004

التربية/جامعة القادسية533اعدادية غماس للبنينالديوانيةعلميرضا محمد ازرك جواي2403241611016094

التربية/جامعة القادسية533اعدادية عفك للبنينالديوانيةعلميحسين حمود عذاب جياد2404241611011011

التربية/جامعة القادسية533اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفعلميمحمد طاهر سعيد عبد علي2405251611008402

التربية/جامعة القادسية649اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيمنى محمد ناعور نغماش2406261622083081

التربية/جامعة القادسية642اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيزهراء طالل هادي صالح2407241622093014

التربية/جامعة القادسية635اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيزهراء جبر سدخان امين2408241622123026

التربية/جامعة القادسية629اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيهميان جواد كاظم حسن2409241622095061

التربية/جامعة القادسية629اعدادية الزهراء للبناتبابلادبينعمت علي كريم كهار2410231622109091

التربية/جامعة القادسية625اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيهبة صباح صالح فالح2411241622119064

التربية/جامعة القادسية623الخارجياتالديوانيةادبيزينب جالل محسن حسن2412241622401010

التربية/جامعة القادسية621الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيدعاء سعيد سلمان سمره2413241622112006

التربية/جامعة القادسية614اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزهراء جواد كاظم عبد2414241622080012
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التربية/جامعة القادسية609اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزينب حسن جبر حساني2415241622102033

التربية/جامعة القادسية607اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبياالء قاسم سرحان شريف2416241622119003

التربية/جامعة القادسية603اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينور حيدر عبد دواس2417241622122036

التربية/جامعة القادسية603اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيزينب جبار شاهين سلمان2418241622100032

التربية/جامعة القادسية602ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيزينه جليل خليل عبد علي2419241622116033

التربية/جامعة القادسية599اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمريم رحيم علي حسين2420241622122032

التربية/جامعة القادسية598ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيصابرين عليوي عبد جياد2421241622116042

التربية/جامعة القادسية597اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيمروه احمد عبود شهاب2422241622121029

التربية/جامعة القادسية595اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزينب محمد حمودي شمران2423241622107019

التربية/جامعة القادسية595ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيحمزه ناهي عوده عليوي2424241621035026

التربية/جامعة القادسية593اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزينب سلمان عبد حسين2425231622109060

التربية/جامعة القادسية592ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةادبيمنى عادل شدهان عطيه2426241622151004

التربية/جامعة القادسية592اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيبنين حسن جاسم ادريعي2427241622104011

التربية/جامعة القادسية592اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيبنين حسين عطشان سياب2428241622103006

التربية/جامعة القادسية591اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزهراء حيدر حمزه عبد هللا2429241622080013

التربية/جامعة القادسية589اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحسين حميد عبد مكطوف2430221621086029

التربية/جامعة القادسية589اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيأنس رحيم فرحان نجم2431241621012004

التربية/جامعة القادسية586اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه جبار عبيد كسار2432241622115039

التربية/جامعة القادسية586اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيدعاء رزاق علي ساجت2433241622093010

التربية/جامعة القادسية585اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيسجى سجاد بدر مهدي2434241622096030

التربية/جامعة القادسية584ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيغفران عالء حسين محمد2435231622168010

التربية/جامعة القادسية582ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيسجاد ميزر راهي جاهل2436251621114007

التربية/جامعة القادسية582ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبينور ناظم حليم محمد2437241622159005

التربية/جامعة القادسية581اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيهبة فاهم عبد مرزة2438241622102076

التربية/جامعة القادسية578الخارجياتالديوانيةادبيبنين عدنان جعفر صابر2439241622401005

التربية/جامعة القادسية577ثانوية عدن للبناتبابلادبياسراء عامر جبر بردان2440231622076001

التربية/جامعة القادسية577اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزهراء حسن شدهان عيدان2441241622102029

التربية/جامعة القادسية576اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيشهد قاسم عباس جاسم2442241622122028

التربية/جامعة القادسية576ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيرافد طالل راضي جاهل2443251621114006

التربية/جامعة القادسية575اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيرسل عوده مظلوم شناوه2444241622096018

التربية/جامعة القادسية575اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيايالف لفته مغيزل مجيد2445241622106007

التربية/جامعة القادسية575ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيايالم صالح دعبول عمران2446241622150001

التربية/جامعة القادسية574اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيمريم عامر جبر موسى2447231622078053

التربية/جامعة القادسية573ثانوية الرواد للبنينالديوانيةادبيهدى عبد الجبار مهدي علي2448241622020007
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التربية/جامعة القادسية573ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيرسل مايع سلمان علي2449241622130009

التربية/جامعة القادسية571اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيسمر دوهان كاظم صالح2450231622077023

التربية/جامعة القادسية570اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينور قاسم حسين عمران2451241622122039

التربية/جامعة القادسية569اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيمهاد علي عبد الساده محمد2452241622093026

التربية/جامعة القادسية567اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيشجن نعيم مظهر جياد2453241622115034

التربية/جامعة القادسية565اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيسكينه ستار عبد الحسن جبار2454241622121021

التربية/جامعة القادسية564اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيشهالء محمد عطيه كاظم2455241622100044

التربية/جامعة القادسية563اعدادية النور للبناتالديوانيةادبينوره رحيم جبار محمد2456241622095058

التربية/جامعة القادسية563ثانوية الخلود للبناتبابلادبيهبه عامر مدلول عبيد2457231622137036

التربية/جامعة القادسية563ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيحازم جابر كاظم علي2458241621033006

التربية/جامعة القادسية562اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحسين يحيى عبد هللا عبد علي2459241621014022

التربية/جامعة القادسية561اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيامين عبد الحسين هاشم جاسم2460241521029017

التربية/جامعة القادسية561اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيهديل حليم سعيدان كطن2461241622122041

التربية/جامعة القادسية561ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبياستبرق مجيد حسين علي2462241622116003

التربية/جامعة القادسية561اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيعال هاتف خضير عبيس2463241622103036

التربية/جامعة القادسية560ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيفتاة أسد مع هللا دراغ2464241622105021

التربية/جامعة القادسية559اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيأسراء جواد راضي حسون2465271622052001

التربية/جامعة القادسية559ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيمريم حسين عيدان كاظم2466241622116054

التربية/جامعة القادسية558اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيسرى سعد حمزه ناصر2467241622122026

التربية/جامعة القادسية558اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيفاطمه فؤاد حميد كاظم2468241622124030

التربية/جامعة القادسية558اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيمنى ابراهيم عناد سعدون2469241622115047

التربية/جامعة القادسية558اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبياسيل بدر عيدان طاهر2470241622115001

التربية/جامعة القادسية557اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيسجى واثق نجم عبود2471241622080021

التربية/جامعة القادسية557اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيايمان محمد عبد سلطان2472241622115011

التربية/جامعة القادسية556اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيعلي عدنان خلف رحم2473221621086071

التربية/جامعة القادسية556اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيكرار عبدمسلم عبيد راضي2474241621017071

التربية/جامعة القادسية555اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيزيد فائز حسن عباس2475241621029021

التربية/جامعة القادسية554اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبينور فالح مهدي ابراهيم2476241622134025

التربية/جامعة القادسية554اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيصادق نوري صاحب شيحان2477291621010071

التربية/جامعة القادسية554ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيمحمد جواد عباس حمد2478231621169044

التربية/جامعة القادسية553ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيهبه جوالن شهادي يونس2479241622157008

التربية/جامعة القادسية553ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيقصي ستار علي عاجل2480241621023033

التربية/جامعة القادسية552ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيجعفر عبد الزهره رحوم شمال2481251621021011

التربية/جامعة القادسية552اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيمنتهى ابراهيم عناد سعدون2482241622115046
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التربية/جامعة القادسية551اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينبأ عبد الحكيم عبد النبي حسين2483241622122034

التربية/جامعة القادسية551اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيرسل كامل صاحب دانير2484241622115024

التربية/جامعة القادسية551اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيفراس كريم علوان جاسم2485231621252053

التربية/جامعة القادسية551ثانوية القانتات للبناتالديوانيةادبيهدى عباس نصيف جاسم2486241622083013

التربية/جامعة القادسية551اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيغدير كامل جابر محمد2487241622093021

التربية/جامعة القادسية551ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيمنار نعيم تركي عبد2488241622094034

التربية/جامعة القادسية550اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيعلي كاظم ذياب فارس2489241621030050

التربية/جامعة القادسية548ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيسعد سالم وحيد راضي2490241621033013

التربية/جامعة القادسية547اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيزينب جبر عاجل مريفج2491241622100033

التربية/جامعة القادسية547اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيزهراء نسيم كاظم منزل2492241622115030

التربية/جامعة القادسية546ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الزهره حسن كاظم2493241622130013

التربية/جامعة القادسية545ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيصفاء عايد حنون عبد النبي2494241622140065

التربية/جامعة القادسية544ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيأيه احمد عبد الحمزه سلطان2495241622094001

التربية/جامعة القادسية543اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزهراء جبار كاظم موسى2496241622107013

التربية/جامعة القادسية543اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيحليمه رافع عزيز محمد2497241622121003

التربية/جامعة القادسية542ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيرباب علي هادي محمد2498241622097007

التربية/جامعة القادسية541ثانوية علي األكبر المختلطةالمثنىادبيزايد هالل عبيد محمد2499291621105017

التربية/جامعة القادسية540ثانوية الخلود للبناتبابلادبيزهراء نعمه حمد عبد2500231622137017

التربية/جامعة القادسية540اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيبرزان رشاك شنيدخ عبد هللا2501221621062016

التربية/جامعة القادسية540ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيعمار عباس هامل ياسر2502251621120017

التربية/جامعة القادسية539اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيميري عطيه عيدان فحيل2503241621014062

التربية/جامعة القادسية539اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيحنين واثق عبد محمد2504241622139005

التربية/جامعة القادسية539ثانوية القانتات للبناتالديوانيةادبيايناس اركان جبار هلوس2505241622083003

التربية/جامعة القادسية539ثانوية عدن للبناتبابلادبيسليمه رحيم حاجم رومي2506231622076008

التربية/جامعة القادسية539اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيفيصل جبار حنون عبد هللا2507251621027088

التربية/جامعة القادسية537اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيسماح عباس دحام عزيز2508231622077022

التربية/جامعة القادسية537اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء حسين نعمه عليوي2509241622122015

التربية/جامعة القادسية536اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزينب كاظم صالح مهدي2510241622095037

التربية/جامعة القادسية536اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيصفا عقيل راضي حسين2511241622103033

التربية/جامعة القادسية535اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيانوار صالح جرد ابولوله2512241622115009

التربية/جامعة القادسية534اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيأالء علي محمد عبد2513241622104003

التربية/جامعة القادسية534اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبياسراء باسم عباس ناهي2514241622096001

التربية/جامعة القادسية533اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيحوراء حمزه حسين عبيد2515241622106017

التربية/جامعة القادسية533ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيسجى عدنان ناصر عبد الحسين2516241622130016
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التربية/جامعة القادسية532ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيأميره فليح كاظم بردي2517241622156001

التربية/جامعة القادسية531ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيعالء نعمان كايم كاظم2518241621049007

التربية/جامعة القادسية531اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيرسل جليل عباس نعمة2519241622119023

التربية/جامعة القادسية530اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيخالد كطل حسن عوده2520241621025012

التربية/جامعة القادسية530ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمحمد احمد عبود بداوي2521241621019038

التربية/جامعة القادسية529ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبينيران فارس صالل جبار2522241622140086

التربية/جامعة القادسية529اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيشهد كاظم جياد نعمة2523241622095040

التربية/جامعة القادسية529اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبينور اياد مريعي حمود2524241622096042

التربية/جامعة القادسية529اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيايالف حليم كاظم حسين2525231622090007

التربية/جامعة القادسية529اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيفاطمه علي عبد ضباب2526241622106051

التربية/جامعة القادسية529ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيأيات جاسم خشم لفته2527241622130003

التربية/جامعة القادسية529اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيايه حسين جبار شنون2528241622096004

التربية/جامعة القادسية528ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيعلي عبد الحسن سلطان حلو2529241621023029

التربية/جامعة القادسية528ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيريم عادل فاضل سباح2530241622116019

التربية/جامعة القادسية528اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيايمان محمد عبد ابو سوده2531241622104008

التربية/جامعة القادسية528اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيفاطمة علي محسن غالي2532241622113028

التربية/جامعة القادسية528اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيرواسي جدعان اعطيه جياد2533241622104022

التربية/جامعة القادسية528اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيايمان نعيم ثامر حمزة2534241622108006

التربية/جامعة القادسية527اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيعباس جابر عاصي كاطع2535241621025022

التربية/جامعة القادسية527اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزينب كاظم رباط عودة2536241622108025

التربية/جامعة القادسية527ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيكرار حسن خلصان علي2537241621049011

التربية/جامعة القادسية527اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيرانيا هادي حسين زباله2538241622100020

التربية/جامعة القادسية527اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزهراء علوان هادي شنور2539241622104025

التربية/جامعة القادسية525اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيضرغام سالم كريم عزوز2540251621047016

التربية/جامعة القادسية524ثانوية الرواد للبنينالديوانيةادبيمحمد علي هادي حميد عبد علي2541241621020014

التربية/جامعة القادسية524ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبييوسف نصير كامل علي2542251621021037

التربية/جامعة القادسية524اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيأزهار ماجد مسافر زبالة2543241622113001

التربية/جامعة القادسية524ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيمروه ماجد بدر عباس2544241622094033

التربية/جامعة القادسية523اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبينبأ صالح مهدي عبيد2545241622093027

التربية/جامعة القادسية523ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيهدى طارق محمد عبيد2546241622094042

التربية/جامعة القادسية522اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيعلياء ماجد ناصر نعمه2547241622121025

التربية/جامعة القادسية522ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيانتظار شالل عبد حسين2548241622140015

التربية/جامعة القادسية522ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبينورس فالح كاظم محمد2549241622140085

التربية/جامعة القادسية522ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيعلي نعمة فليح عبد هللا2550251621021029

103 من 75صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية/جامعة القادسية522اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبينبأ غالب ميثم حسين2551241622096041

التربية/جامعة القادسية522ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيحوراء عزيز عطيه جعير2552241622110015

التربية/جامعة القادسية522ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيبنين حميد حسوني أحمد2553241622140018

التربية/جامعة القادسية522ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيفاطمه محمد كشاش عبد هللا2554241622157007

التربية/جامعة القادسية521اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيرقيه علوان حبيب عباس2555241622115025

التربية/جامعة القادسية521اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيبنين سلمان حمزه زياد2556241622117013

التربية/جامعة القادسية521اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيبنين عدنان كاظم حمزه2557241622117016

التربية/جامعة القادسية521اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبياحمد باسم منديل عمادي2558241621152001

التربية/جامعة القادسية521اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيعذراء محمد شعالن عبيس2559231622090042

التربية/جامعة القادسية521ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبياسراء علي خضير عبدنور2560241622097002

التربية/جامعة القادسية521اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى هادي محمد حسين جبر2561251621024379

التربية/جامعة القادسية521ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيوليد محمد مشعوط حمد2562231621200037

التربية/جامعة القادسية521ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيوليد خالد كامل عبد العباس2563231621168022

التربية/جامعة القادسية521اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيايثار داخل معارج يونس2564241622103003

التربية/جامعة القادسية520اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيحوراء عامر عبود لعيبي2565241622121006

التربية/جامعة القادسية520اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزينب حافظ هادي درويش2566241622122019

التربية/جامعة القادسية520اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيأشواق صالح غانم عبدالحسن2567241622102001

التربية/جامعة القادسية520اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيدنيا عاجل حسن سلمان2568241622107009

التربية/جامعة القادسية520اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمريم جواد رحم زغير2569241622113032

التربية/جامعة القادسية519ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيعبدالحسن ستار علي عاجل2570241621023023

التربية/جامعة القادسية519ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيريسان عدنان حمزه مظلوم2571241621035031

التربية/جامعة القادسية519ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبياسد طاهر عاجل جبر2572241621150003

التربية/جامعة القادسية518اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيرملة رضا جليل عبد2573241622100028

التربية/جامعة القادسية518اعدادية الدواية للبنينذي قارادبيعبد الحسين كامل نعيمة جابر2574221621023014

التربية/جامعة القادسية518ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيمحمد عطيو وحيد راضي2575241621033032

التربية/جامعة القادسية517اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعلي عبد الجواد محمد جعفر2576251621025070

التربية/جامعة القادسية517اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمحمد جواد كظيم متعب2577241621030059

التربية/جامعة القادسية516ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيحسين طرفان ناصر جبير2578241621022012

التربية/جامعة القادسية516اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيشهد احمد جبير جيجان2579241622115035

التربية/جامعة القادسية516اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيسيف جابر سعد لطيف2580291621014101

التربية/جامعة القادسية516اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعبد هللا كاظم سوادي شرقي2581251621024210

التربية/جامعة القادسية516اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيبنين كاظم جواد جابر2582241622100008

التربية/جامعة القادسية515اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيعلي سرحان كاظم جوده2583241621009030

التربية/جامعة القادسية515ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيبالسم فاضل عبد الحسين كشيش2584241622097004
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التربية/جامعة القادسية515ثانوية االنتصار للبنينالنجفادبيمحمد صادق عطيه عالوي2585251621036023

التربية/جامعة القادسية515اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيخلود علي شنجار مزهر2586241622080008

التربية/جامعة القادسية515اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيسجاد خضير لطيف عبد نور2587251621027049

التربية/جامعة القادسية514اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيرقيه جابر عبد حسين2588241622104020

التربية/جامعة القادسية514اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيآمنة عقيل عكموش عبد2589241622123004

التربية/جامعة القادسية513اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيثريا عبد نعمة كليكل2590241622119010

التربية/جامعة القادسية513ثانوية العرفان المختلطةذي قارادبيعباس نعيم ثجيل خزعل2591221621253010

التربية/جامعة القادسية512اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيزينب محمد شعالن طعان2592241622124023

التربية/جامعة القادسية512اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيرواء علي مطلك عباس2593241622080011

التربية/جامعة القادسية512اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيسجاد نعيم عرد سريح2594241621039011

التربية/جامعة القادسية511ثانوية الفجر للبناتذي قارادبيهدوه حميد نجم عبيد2595221622132012

التربية/جامعة القادسية511ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيآمنه حياوي حنون محسن2596241622105002

التربية/جامعة القادسية511اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيحوراء رحيم حسن حمزه2597241622122008

التربية/جامعة القادسية510ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزينب رحيم كريم حميد2598241622097013

التربية/جامعة القادسية510اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيإقبال حبيب عبد علي جبر2599241622102003

التربية/جامعة القادسية510اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيميار واثق هاتف صبر2600241622106060

التربية/جامعة القادسية509اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيعالء ناظم جواد كاظم2601241621013032

التربية/جامعة القادسية509ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبياحمد سلمان عودة مزعل2602231621168002

التربية/جامعة القادسية509اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيبنين عيدان هادي عبد2603231622090010

التربية/جامعة القادسية509اعدادية االبراج للبنينالنجفادبياحمد شاكر محمد موسى2604251621027003

التربية/جامعة القادسية509ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيسيف عباس كريم كاظم2605231621172011

التربية/جامعة القادسية508اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيانوار ساجد مكي خضير2606241622117008

التربية/جامعة القادسية508اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيايه حسام سلمان حجيل2607241622124009

التربية/جامعة القادسية508اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينور فوزي ناصر حسين2608241622102070

التربية/جامعة القادسية508اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيمريم سلمان عبد حمزه2609241622103046

التربية/جامعة القادسية508اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيسارة رعد سوادي عبد الحسين2610241622102037

التربية/جامعة القادسية508ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيحنين كريم عبد عطيه2611241622105008

التربية/جامعة القادسية508اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبياسراء سالم جواد كاظم2612241622107001

التربية/جامعة القادسية508ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيحيدر عدنان نوري كاظم2613241621033011

التربية/جامعة القادسية508اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبياسراء حسين بيتان حسين2614241622096002

التربية/جامعة القادسية507اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيساجد كاظم نعمه زهيان2615241621014028

التربية/جامعة القادسية507اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةادبيخفيف عجه مزهر وروش2616241621061019

التربية/جامعة القادسية507اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيامتثال جميل كريم سلمان2617241622113008

التربية/جامعة القادسية507اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحميد عبيد ذباح علوان2618251621027036
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التربية/جامعة القادسية507ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيعلي فجر حمزه مدب2619231621253072

التربية/جامعة القادسية507اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيحوراء حسون صعيل كرداس2620241622093008

التربية/جامعة القادسية507اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء هادي حافظ كريم2621241622113020

التربية/جامعة القادسية506اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيماهر حسن طاهر جبار2622241621021039

التربية/جامعة القادسية506اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيكرار علي نتيش راضي2623241621011023

التربية/جامعة القادسية506اعدادية اسماء للبناتبابلادبيبيداء عامر عبيد فياض2624231622093019

التربية/جامعة القادسية506ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيحوراء شاكر محيسن علي2625241622130008

التربية/جامعة القادسية506اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيحمزة محسن لواخ منخي2626221621062029

التربية/جامعة القادسية506ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيهشام حازم يامر عبد الصاحب2627241621156021

التربية/جامعة القادسية505اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبياسامه حامد عاجل عبد2628241621003008

التربية/جامعة القادسية505ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيوائل حسين طالب هالل2629241621156022

التربية/جامعة القادسية505ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم مزهر كزار2630241622101005

التربية/جامعة القادسية505ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيازهار حاتم عراك ابو شخيره2631241622094002

التربية/جامعة القادسية505اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيحسن محمد خيري سدخان2632221621034013

التربية/جامعة القادسية504اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيهديل عباس كامل داود2633241622122042

التربية/جامعة القادسية504الخارجياتالديوانيةادبيورود محمد جليل عبد الزهرة2634241622401032

التربية/جامعة القادسية504اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيجميل عادل مسعيري حسن2635241621016005

التربية/جامعة القادسية504اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيرقية حيدر علي محمد2636241622102027

التربية/جامعة القادسية504ثانوية علي األكبر المختلطةالمثنىادبيمجيد حميد حسين غذام2637291621105036

التربية/جامعة القادسية504ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيحيدر حسين صغير حمد2638231621187005

التربية/جامعة القادسية504اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الوحد مذخور شعبان2639241622095027

التربية/جامعة القادسية503اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيامير محمد عبيد شهاد2640241621004015

التربية/جامعة القادسية503اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيرنا عالء جاسم حمادي2641241622124021

التربية/جامعة القادسية503اعدادية النور للبناتالديوانيةادبياية زمان صاحب كاظم2642241622095005

التربية/جامعة القادسية503اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيبنين عبد هللا خفيف حجي2643241622111006

التربية/جامعة القادسية503ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيسجاد محي عبيس منذور2644241621040035

التربية/جامعة القادسية503ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيكرار كاظم عباس كاظم2645241621033030

التربية/جامعة القادسية503ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيعلي حيدر فاضل عباس2646241621035046

التربية/جامعة القادسية503اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيشيماء شدهان جاسم كاظم2647241622080024

التربية/جامعة القادسية503اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيكريم مهدي كاظم هاني2648251621047027

التربية/جامعة القادسية503اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيهدى غانم عبد هللا شميل2649241622113038

التربية/جامعة القادسية502اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيسحر ساجد ناصر نعمه2650241622121020

التربية/جامعة القادسية502اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيكرار علي عبود شناوه2651251621013050

التربية/جامعة القادسية502اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيامنة عبد الحسين غانم سلمان2652241622106005
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التربية/جامعة القادسية502اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيحسين عادل جابر محمد2653241621017028

التربية/جامعة القادسية502اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيأسراء هادي عمران حسين2654241522111001

التربية/جامعة القادسية502اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيضياء انيس عبد االله عبد الكريم2655241621014031

التربية/جامعة القادسية501اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيعلي صادق فالح خشان2656241621017058

التربية/جامعة القادسية501اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيبنين علي خنطيل طعمه2657241622095009

التربية/جامعة القادسية501اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيفاطمة يوسف كاظم جبير2658241622102057

التربية/جامعة القادسية501اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيلمياء حسين هادي جوني2659241622119054

التربية/جامعة القادسية501اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيسجى منصور مطر علي2660241622102040

التربية/جامعة القادسية501ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيرشا فالح حسن عبد2661241622105013

التربية/جامعة القادسية500الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيمحمد علي محمد زغير2662241621026016

التربية/جامعة القادسية500اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيعبير باسم غافل غالي2663241622117052

التربية/جامعة القادسية500اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيمنتظر حاكم عبد هللا فرهود2664241621011030

التربية/جامعة القادسية500اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيغفران طاهر لفته جاسم2665241622100049

التربية/جامعة القادسية500الخارجياتبابلادبيهدى سامي حسن راضي2666231622401028

التربية/جامعة القادسية500اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيرقية رياح عبد السادة حمادي2667241622108016

التربية/جامعة القادسية500اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيزهراء اعالن عبد الفاضل عبد الرضا2668241622093012

التربية/جامعة القادسية500اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبياحمد عدنان سلمان عبد2669241621203007

التربية/جامعة القادسية499اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيتقى كامل زغبه حلص2670241622096011

التربية/جامعة القادسية499اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيبنين رسول مطرود فضيل2671251622075012

التربية/جامعة القادسية499اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيأمل محمد راجح عبيد2672241622102005

التربية/جامعة القادسية499اعدادية النور للبناتالديوانيةادبينبراس فاضل شندل غياض2673241622095055

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيحوراء كريم دوحان جالب2674241622124013

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمرتضى كريم عبد الرضا عواد2675241621030069

التربية/جامعة القادسية498اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزهراء جاسم حميد خلف2676241622107012

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيشهد عبد االمير هادي عباس2677241622108031

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسين علي جواد كاظم2678251621013023

التربية/جامعة القادسية498اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيصفاء طالب عودة سنوف2679241621039017

التربية/جامعة القادسية498اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيحوراء ماجد حسين خلخال2680241622119016

التربية/جامعة القادسية498ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمثنى علي محمد شنان2681241621019037

التربية/جامعة القادسية498ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيعلي عبد الحسن جاسم محمد2682251621021028

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبياحمد حميد حمزه ظاهر2683251621013006

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيماجد خريبط عجيل جياد2684241621012036

التربية/جامعة القادسية497اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبينرجس فؤاد عبد الرضا هادي2685241522108056

التربية/جامعة القادسية497ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيميسون شهاب حمد تومان2686241622105024
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التربية/جامعة القادسية497اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الكاظم عامر جسر2687241622111015

التربية/جامعة القادسية497اعدادية القاسم للبنينبابلادبيرزاق حبيب رزاق سعيد2688231621006023

التربية/جامعة القادسية497اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزهره فاضل محسن عبادي2689241622107017

التربية/جامعة القادسية497ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيعبد الرحيم سليم عبد الرحيم بطاح2690221621318021

التربية/جامعة القادسية497ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيكاظم حميد جبير نعيمه2691241621035054

التربية/جامعة القادسية496اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةادبيحسام بشير محمد اسكندر2692241621061012

التربية/جامعة القادسية496ثانوية االنتصار للبنينالنجفادبيحسين هاتف عويد عالوي2693251621036008

التربية/جامعة القادسية496اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيسجود معين علي ناجي2694241622117044

التربية/جامعة القادسية496اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيرسل حسن نعمه حسن2695241622095019

التربية/جامعة القادسية496ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيبنين علي عبد الحسين محمد2696241622110007

التربية/جامعة القادسية496ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبياياد علي مشعوط حمد2697231621200004

التربية/جامعة القادسية496ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبينبيل عايد حداوي ناجي2698241621024030

التربية/جامعة القادسية496اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيغيث جبار حمود كرم2699241621018031

التربية/جامعة القادسية495اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيرقيه احمد نوري فرهود2700241622096021

التربية/جامعة القادسية495اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيسجاد حسين جواد بواك2701291621014093

التربية/جامعة القادسية495اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيغصون خضير طه ابراهيم2702231622089031

التربية/جامعة القادسية495ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيعلي موسى عبد العباس مراد2703251621049008

التربية/جامعة القادسية495ثانوية القانتات للبناتالديوانيةادبيافراح رويضي ياسر عبود2704241622083001

التربية/جامعة القادسية495اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيأياد جاسم حسين عيدان2705241621012005

التربية/جامعة القادسية495ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيعبدالزهرة جواد كاظم نعمة2706241621023024

التربية/جامعة القادسية495ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيعبير عواد حسن شنين2707241622116045

التربية/جامعة القادسية495اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيرفل كريم زغير عبد2708241622123023

التربية/جامعة القادسية495اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيأسماء حسين علوان كريم2709241622122001

التربية/جامعة القادسية494ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيرسل ماجد عبد الحسن منجي2710241622140036

التربية/جامعة القادسية494اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيبراء عامر عبد سوادي2711241622102013

التربية/جامعة القادسية494اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيندى عبيد طوير حمزة2712241622102064

التربية/جامعة القادسية494اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيوداد تركي جراب حمزه2713241622093030

التربية/جامعة القادسية494اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب عالء محمد كاطع2714241622080017

التربية/جامعة القادسية494اعدادية القيثارة للبنينذي قارادبيعمار محمد جواد كاطع2715221621051069

التربية/جامعة القادسية494اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيمسلم محمود عبد زيد عبيس2716251621012289

التربية/جامعة القادسية494اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيعباس عدنان رحمن عباس2717241621029031

التربية/جامعة القادسية494ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيمهند خيري محسن هويدي2718241621155032

التربية/جامعة القادسية494ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيحسين صالح عبد كريدي2719241621007004

التربية/جامعة القادسية494اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيصبا طالب كامل يوسف2720241622115038
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التربية/جامعة القادسية494اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيهبه مهدي يسر فيصل2721241522115039

التربية/جامعة القادسية494ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيإسراء حسن عالج محمد2722241622116001

التربية/جامعة القادسية493اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعلي جواد كاظم عبود2723241621008021

التربية/جامعة القادسية493اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيعلي راضي محمد عبود2724241621009028

التربية/جامعة القادسية493اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيكرار حامد جاسم محمد2725241621030055

التربية/جامعة القادسية493اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيمرتضى عبد الرضا وسخ حسن2726241621018039

التربية/جامعة القادسية493ثانوية عدن للبناتبابلادبيزهراء عصام جبر جاسم2727231622076006

التربية/جامعة القادسية493اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيندى ناظم كزاز جوده2728241622093028

التربية/جامعة القادسية493اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيعلياء محمد كاظم مطرود2729241622102052

التربية/جامعة القادسية493ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيحنين عادل جواد كاظم2730241622094007

التربية/جامعة القادسية493اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيرحاب لفته كاظم عبد الحسن2731241622100023

التربية/جامعة القادسية493اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزينب فليح حمد دايخ2732241622119038

التربية/جامعة القادسية492ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيعلي هادي دعبول عبود2733251621123017

التربية/جامعة القادسية492اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيايناس قاسم محمد عبطان2734241622124008

التربية/جامعة القادسية492ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيزهراء علي ميري شعيل2735241622116026

التربية/جامعة القادسية492ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبيفاضل عباس شاني غلوم2736241621024019

التربية/جامعة القادسية492اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمرتجى ادريس حبيب هتيلي2737241622113031

التربية/جامعة القادسية492اعدادية الحكيم للبنينذي قارادبيعباس عبد محمد عبود2738221621026023

التربية/جامعة القادسية492اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيايالف جبار عوين عوده2739241522118004

التربية/جامعة القادسية492اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه حافظ جابر محمد2740241622115040

التربية/جامعة القادسية492ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيعزيز صالح كاظم موسى2741241621033019

التربية/جامعة القادسية492اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيحسين علي سامي عبد الرزاق2742241621005036

التربية/جامعة القادسية491اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيسؤدد عدنان طاهر مسلم2743241622103023

التربية/جامعة القادسية491ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيهدى محسن صيوان كدوري2744241622110043

التربية/جامعة القادسية491ثانوية عدن للبناتبابلادبيحوراء عبد الحسين سدخان حرجان2745231622076005

التربية/جامعة القادسية491اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزينب عادل توفيق محمد2746241622118027

التربية/جامعة القادسية491ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيعلي جبر عالوي داخل2747241621156010

التربية/جامعة القادسية490اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيكاظم محمد عبد االيمه عيدان2748251621047025

التربية/جامعة القادسية490ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيرواء جبار جاسم عباس2749241622140042

التربية/جامعة القادسية490اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعيدان سلمان عبد هللا رباط2750241621014044

التربية/جامعة القادسية490اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيحنين سلمان كريم عليوي2751241622093007

التربية/جامعة القادسية490اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيقاسم جاسم سالم جبار2752241621017069

التربية/جامعة القادسية490اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء كمال عبد كريم2753241622095031

التربية/جامعة القادسية490اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيأالء علي عبيد حجي2754241622113003
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التربية/جامعة القادسية490اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيسيف محمد كريم فنوخ2755241621009019

التربية/جامعة القادسية490اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبينوره احمد اسحاق محمد2756241622106068

التربية/جامعة القادسية490ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبيكاظم حازم ترتيب فرحان2757241621024020

التربية/جامعة القادسية490اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبينورالهدى ياس حري منصور2758241622119062

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيايه مظر رحمان محمد2759241622115012

التربية/جامعة القادسية489اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيغصون علي حامد عبود2760241622100048

التربية/جامعة القادسية489اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيهبه جواد جاسم محمد2761241622107026

التربية/جامعة القادسية489اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيسمر محمد كاظم جبر2762241622104033

التربية/جامعة القادسية489اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيمسار خضر عبيس نجم2763241622093025

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيمريم مشتاق صاحب عبدالحمزه2764241622103047

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمحمد سالم محيل كون2765291621008056

التربية/جامعة القادسية489ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيحسين علي كردي جاسور2766241621049003

التربية/جامعة القادسية489للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيكرار علي ناصر كاظم2767221621079040

التربية/جامعة القادسية489ثانوية عدن للبناتبابلادبيهديل داخل نجم عبد هللا2768231622076015

التربية/جامعة القادسية489ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبيامجد فاضل ناجي محمد2769241621024004

التربية/جامعة القادسية489اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيامير قائد عمران موسى2770241621018007

التربية/جامعة القادسية489اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبيوسام حسن رحيم عوده2771241621152024

التربية/جامعة القادسية489اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبييوسف تركي عبد جياد2772241621011033

التربية/جامعة القادسية489ثانوية االنتصار للبنينالنجفادبيحسين علي حسن حسين2773251621036007

التربية/جامعة القادسية488ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيحسين راتب دخيل مطرود2774241621035024

التربية/جامعة القادسية488اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبينايف هادي كسار نخاي2775291621021086

التربية/جامعة القادسية488اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيهبه عبد الحسين حواري عبيد2776241622100060

التربية/جامعة القادسية488اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيسميرة محمد مهدي محيسن2777241622102044

التربية/جامعة القادسية488ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيبنين حليم محسن كاظم2778241622130005

التربية/جامعة القادسية488اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيفرقان مالك ديان خشان2779241622115042

التربية/جامعة القادسية488ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيحسن جابر شنون سوادي2780241621201013

التربية/جامعة القادسية488ثانوية الرواد للبنينالديوانيةادبينورس ثامر رحيمه عبد الرضا2781241622020005

التربية/جامعة القادسية488اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيسجاد شاني حسان عداي2782241621005047

التربية/جامعة القادسية487اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسام كاظم هادي بعيوي2783251621027021

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيبنين قائد سليم عبيد2784231522109027

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الكفل للبنينبابلادبيعلي صباح نعمه خلف2785231621032027

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيحيدر حبيب عباس صغير2786221621062031

التربية/جامعة القادسية487اعدادية واسط للبناتالنجفادبيتقى عباس غالب عبد2787251622066004

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعبد الهادي حسين فنجان وذاع2788291621009084
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التربية/جامعة القادسية487اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيرحمن محسن منعم دخان2789291621010057

التربية/جامعة القادسية487اعداديةالمسجد النبوي للبنينالمثنىادبيعالء حسن دويج حسين2790291621016049

التربية/جامعة القادسية487ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبينرجس تقي فرهود حسين2791241622110038

التربية/جامعة القادسية487اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيمرادي ياسين حميد شهيد2792241622106054

التربية/جامعة القادسية487اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزهراء عباس نعمه عبد الواحد2793241622107014

التربية/جامعة القادسية487ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيشهد نعمه فرحان طراد2794241622116040

التربية/جامعة القادسية487اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيزمن حسن جاسم سلمان2795241622117031

التربية/جامعة القادسية487اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيحسين ازغير كريم صبيح2796241521012012

التربية/جامعة القادسية487اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيزيد عدنان مهدي حامض2797241621013020

التربية/جامعة القادسية487اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعلي عال عارف مرهج2798241621014042

التربية/جامعة القادسية487اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبيمصطفى تركي ثجيل خلف2799241621152022

التربية/جامعة القادسية487اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيياسر حسن مرعي حسن2800231621017090

التربية/جامعة القادسية486ثانوية الهالل المختلطةبابلادبياحمد عباس خليف ساجت2801231621179005

التربية/جامعة القادسية486اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيسجاد منشود شمام حمادي2802291621100065

التربية/جامعة القادسية486اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيشمس باسم حميد شاكر2803241622103028

التربية/جامعة القادسية486ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيتبارك حاكم والي نشعان2804241622094005

التربية/جامعة القادسية486اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزينب عباس شاكر عبود2805241622095036

التربية/جامعة القادسية486الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبينور صيهود طارش حسين2806241622112024

التربية/جامعة القادسية486ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيقاسم عبود شاكر حلواص2807241621153021

التربية/جامعة القادسية486اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيافراح نعيم حسن طليب2808241622122005

التربية/جامعة القادسية486اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيمريم ساجت محمد سرحان2809241622123045

التربية/جامعة القادسية486ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبياسماء غانم عباس زغير2810241622116004

التربية/جامعة القادسية486اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبياسراء كريم عبد الحسن عبود2811241622117004

التربية/جامعة القادسية486اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيمحمود اسماعيل عباس لهمود2812241621011028

التربية/جامعة القادسية486اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبياسماء جندي ساهي ساجت2813241622104006

التربية/جامعة القادسية485اعدادية االصالح للبنينذي قارادبيعلي كسرى شرباك ناصر2814221621015022

التربية/جامعة القادسية485اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزينب نجم عبد علوان2815241622102036

التربية/جامعة القادسية485ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيرويده صفاء الدين فرحان مطر2816241622094014

التربية/جامعة القادسية485اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيورود عباس فاضل نجم2817241622107028

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيعمار كاظم هادي مرهون2818241621028020

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيحميدة زروك حسن عزوز2819241622119011

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيكافي علي حسين مسير2820241622119053

التربية/جامعة القادسية485ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيعلي المي ناهي شليبة2821241621153018

التربية/جامعة القادسية485اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيرغد علي جاسم عبيد2822231622109045

103 من 83صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية/جامعة القادسية485اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيتقى عبد الباري سلمان حمادي2823241622100013

التربية/جامعة القادسية484اعدادية االندلس للبنينبابلادبيكرار عبد الكاظم حسن حسين2824231621042035

التربية/جامعة القادسية484ثانوية الباقر للبنينبابلادبيأحمد ستار كاظم علي2825231621046004

التربية/جامعة القادسية484ثانوية ميسلون للبناتبابلادبيزهراء جبار سوادي ونان2826231622080005

التربية/جامعة القادسية484ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيحسن فالح مهدي عبد الحسين2827241621022011

التربية/جامعة القادسية484ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيسمر علي جاسم حسين2828241622094027

التربية/جامعة القادسية484اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيكرار حيدر فرهود حلواص2829241621018033

التربية/جامعة القادسية484ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيمنتظر عبد االمير حسين عبد الكاظم2830251621123029

التربية/جامعة القادسية483ثانوية المجد للبنينبابلادبيعبد هللا حمزه صالح مهدي2831231621025018

التربية/جامعة القادسية483اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبياكرم حسن عبد ديان2832241621015012

التربية/جامعة القادسية483ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيحاتم كريم مهدي جبار2833241521033008

التربية/جامعة القادسية483اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسن نجم حاكم عبد علي2834251621027133

التربية/جامعة القادسية483ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيمروه جميل كاظم جبار2835241622049008

التربية/جامعة القادسية483اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيسمير حماي حسين فضاله2836291621008028

التربية/جامعة القادسية483ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيايات زغير عواد محمد2837291622069010

التربية/جامعة القادسية483اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزهراء غازي صبح مشلوش2838241622102031

التربية/جامعة القادسية483اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيامنة محمد فضل عويد2839241622095004

التربية/جامعة القادسية483الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه علي وذاح كريم2840241622112019

التربية/جامعة القادسية483ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيسحر حيدر عبد اليمه عيدان2841241622116037

التربية/جامعة القادسية483ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيامير جاسم محمد صباح2842241621159004

التربية/جامعة القادسية483اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيماهر سلمان ناصر حسين2843211621052030

التربية/جامعة القادسية483اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيامير غانم محمد عبد2844241621016003

التربية/جامعة القادسية483ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيبابلادبياحمد عبد المحسن حسين حمد2845231621037003

التربية/جامعة القادسية482ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيمدور عباس زطي محمد2846231621169049

التربية/جامعة القادسية482ثانوية ابن البيطار المختلطةبابلادبيكوثر نعيم حميد عبيد2847231622163011

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتبابلادبيحنين خضر عباس عبود2848231622145005

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيعلي فائق مجدي علي2849271621022032

التربية/جامعة القادسية482ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبياثير جابر حسن حبيب2850251621123001

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الرسول للبنينالديوانيةادبيأمير صباح دخيل مطرود2851241621035008

التربية/جامعة القادسية482اعدادية الحكيم للبنينذي قارادبيحيدر عباس حسن جاسم2852221621026017

التربية/جامعة القادسية482اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمهند كريم كشيش خشان2853291621008063

التربية/جامعة القادسية482ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيالهام قاسم رحيم حمود2854291622067003

التربية/جامعة القادسية482اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيجابر ارحيم عطشان عكيلي2855291621100026

التربية/جامعة القادسية482اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيساره سالم غزاز همريع2856241622104032
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التربية/جامعة القادسية482اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيجوالن حسين عبيس سهيل2857241622139004

التربية/جامعة القادسية482ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيزهراء جبار عبد الساده ماجد2858241622140045

التربية/جامعة القادسية482اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزينب سالم حسن حسين2859231622109059

التربية/جامعة القادسية482اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحيدر جاسم مكي عباس2860241621014024

التربية/جامعة القادسية482ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبياحمد عادل سعيد شراد2861231621190004

التربية/جامعة القادسية481ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيكرار رحيم صالح حمود2862291621104049

التربية/جامعة القادسية481ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيعلي قيس حاتم جبر2863241621022030

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيخليل جمعه مريح طواله2864291621008015

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةادبيميثم حاكم واشي هادي2865241621061046

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيرباب فاهم سلطان حسين2866241622111011

التربية/جامعة القادسية481اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزينب علي عبد جاسم2867241622104029

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيطيبة حسين جاسم علي2868241622119048

التربية/جامعة القادسية481اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء حاكم حافظ جبر2869241622122014

التربية/جامعة القادسية481اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيعبيد كريم عبيد مجلي2870241621011014

التربية/جامعة القادسية481اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيسرمد رزاق مجهول حسين2871241621011011

التربية/جامعة القادسية481ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيأسراء حسين عبد الحمزه ساجت2872241622140003

التربية/جامعة القادسية481اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعامر حاكم سوادي محمد2873241621014032

التربية/جامعة القادسية481اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيحيدر حمزه عبيد ساجت2874241621017035

التربية/جامعة القادسية481اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيسيف عطيه عباس عبد الرضا2875241621021025

التربية/جامعة القادسية481ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعلي مكصد بازول موحي2876241621040054

التربية/جامعة القادسية480ثانوية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيحسنين هربود هاشم دويح2877231621038009

التربية/جامعة القادسية480ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيعلي رخيص نعمة هنين2878241621023028

التربية/جامعة القادسية480اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيرشيد ناظم مطشر حمود2879241621051021

التربية/جامعة القادسية480اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيشيرين بيدر زهيان ضاحي2880241622095041

التربية/جامعة القادسية480للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيصفاء ناصر حسين كاظم2881241621060013

التربية/جامعة القادسية480للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيحيدر فاضل جويد عداي2882241621060010

التربية/جامعة القادسية480اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيفاطمة عالوي رميد عايز2883241622104041

التربية/جامعة القادسية480اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيهند عوده عبود جبار2884241622104049

التربية/جامعة القادسية480اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيهدى مجيد حسن شداد2885241622104048

التربية/جامعة القادسية480اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيدينا هيثم كالم حامد2886241622121010

التربية/جامعة القادسية480اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيهاشم عزيز هاشم محمود2887241621005096

التربية/جامعة القادسية480اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيطيبه عامر سامي محيسن2888231622109078

التربية/جامعة القادسية480اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيحيدر جاسم محمد جاسم2889241621017034

التربية/جامعة القادسية480اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمنتظر غانم جايش محمد2890241621017098
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التربية/جامعة القادسية480ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيمنتظر جبار محمد خضر2891241621022049

التربية/جامعة القادسية480ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةادبيحسن مهدي حسن شاطي2892241621034005

التربية/جامعة القادسية479اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيفاضل تركي عطشان هداد2893291621109102

التربية/جامعة القادسية479اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمهند كاظم جاسم مخيف2894241621017100

التربية/جامعة القادسية479اعدادية القدس للبنينبابلادبيكرار نعمة رحمان حبيب2895231621055049

التربية/جامعة القادسية479ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيعلي االكبر حامد عبد هللا حزام2896231621060031

التربية/جامعة القادسية479اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيحوراء عبد االمير سليمان داود2897251622096008

التربية/جامعة القادسية479اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيساره محمد حسن خلف2898251622122054

التربية/جامعة القادسية479ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيعبد هللا محمد حبيب جاسم2899231621168013

التربية/جامعة القادسية479ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةادبيعلي ثائر خضير كاظم2900241621053010

التربية/جامعة القادسية479اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيمنذر شاكر زماط والي2901291521100129

التربية/جامعة القادسية479اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم مسلم حسين2902241622103019

التربية/جامعة القادسية479ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الرزاق جاسم ناصر2903241622110023

التربية/جامعة القادسية479اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيسجى كاظم غيدان سلمان2904241622106041

التربية/جامعة القادسية479اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيسرور سعد كريم حسين2905241622100041

التربية/جامعة القادسية479اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيمنتظر عباس علوان راشد2906241621005091

التربية/جامعة القادسية479اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيرغد حسين علي محسن2907241622124019

التربية/جامعة القادسية479ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةادبيتقى عبد اللطيف شنشول دكان2908241522129003

التربية/جامعة القادسية479اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيعلي صالح مهدي محمد2909241621017059

التربية/جامعة القادسية479اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبياحمد هادي عبد السجاد عبد االمير2910241621017012

التربية/جامعة القادسية479اعدادية سيف الجابري للبنينبابلادبيحسين داخل محمد حسن2911231621044009

التربية/جامعة القادسية478ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيوفاء جواد كاظم عباس2912231622168016

التربية/جامعة القادسية478ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبياسعد دايخ عبدالعالي غازي2913241621150004

التربية/جامعة القادسية478اعدادية القادسية المختلطةالنجفادبيعلي لطيف سعود جبر2914251621111037

التربية/جامعة القادسية478ثانوية ميسلون للبناتبابلادبيرسل كاظم نعمه حسن2915231622080004

التربية للبنات/جامعة القادسية532اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميابتسام عدنان محسن جاسم2916241612100006

التربية للبنات/جامعة القادسية524اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميزهراء عدي جواد عبد الرضا2917241612104053

التربية للبنات/جامعة القادسية520اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميانوار مهدي خضير دوني2918241612134020

التربية للبنات/جامعة القادسية517اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميحنان كاظم حمزه عبيد2919241612104028

التربية للبنات/جامعة القادسية512اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلمينور الهدى ضياء ابراهيم شنان2920241612120202

التربية للبنات/جامعة القادسية511اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميزهراء نعمة عطية موسى2921241612102075

التربية للبنات/جامعة القادسية511اعدادية الغساسنة للبناتبابلعلميرشا جاسم شاوي دايم2922231612077021

التربية للبنات/جامعة القادسية511اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيزينب فيصل وحيد احمد2923231622090034

التربية للبنات/جامعة القادسية507اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيزهراء جعفر حمد جاسم2924241622093013
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التربية للبنات/جامعة القادسية503اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيحنين سالم كريم حسون2925241622096013

التربية للبنات/جامعة القادسية499ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيانعام عالوي عبد االمير عبد علي2926241622105004

التربية للبنات/جامعة القادسية498اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزهراء علي محمد حمزة2927241622080015

التربية للبنات/جامعة القادسية494اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيهبه احمد علي عبد2928241622106069

التربية للبنات/جامعة القادسية493اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيمريم سالم مجيد خليل2929241622080032

التربية للبنات/جامعة القادسية489ثانوية القانتات للبناتالديوانيةادبينور حسين واشي راضي2930241622083011

التربية للبنات/جامعة القادسية486اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيرسل جواد كاظم خضير2931241622104019

التربية للبنات/جامعة القادسية477الخارجياتالديوانيةادبيسجى عاهد رحيم عيدان2932241622401015

التربية للبنات/جامعة القادسية477اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبياسراء اركان حاتم جاسم2933231622164003

التربية للبنات/جامعة القادسية477ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبياسراء جميل جويد عداي2934231622168002

التربية للبنات/جامعة القادسية476اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيقاهره جبار هاني عطية2935241622095050

التربية للبنات/جامعة القادسية476اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبينسرين يحيى شاكر درو2936241622107024

التربية للبنات/جامعة القادسية475اعدادية يافا للبناتالديوانيةادبيفاطمه حسين عبدالزهره جفر2937241622117058

التربية للبنات/جامعة القادسية475ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيزينب محمد حسين طوفان2938241622116031

التربية للبنات/جامعة القادسية475اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزهراء قند عبد علي قند2939241622139010

التربية للبنات/جامعة القادسية475اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيسارة نعمة حميد عبود2940241622102039

التربية للبنات/جامعة القادسية475ثانوية عدن للبناتبابلادبيمريم ناصر حسين ظاهر2941231622076013

التربية للبنات/جامعة القادسية474اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيمنى صالح فرهود عبد2942241622104044

التربية للبنات/جامعة القادسية474ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيأالء حيدر طالب مراد2943241622140007

التربية للبنات/جامعة القادسية474اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيتهاني سعد ناظم عبد الواحد2944241622115014

التربية للبنات/جامعة القادسية474اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيفاطمه حاكم عبد فرحان2945241622103041

التربية للبنات/جامعة القادسية473اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيايمان محمد غاوي عيدان2946231622077005

التربية للبنات/جامعة القادسية473ثانوية عدن للبناتبابلادبيزينب فاضل جاسم بردان2947231622076007

التربية للبنات/جامعة القادسية471ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيايات احمد خالد عيسى2948241622110005

التربية للبنات/جامعة القادسية470ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيأيات فاهم نعمه حسن2949241622116002

التربية للبنات/جامعة القادسية470ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيزهراء محمد عوض عبد الخضر2950241622110026

التربية للبنات/جامعة القادسية469اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيزينب شاكر عاشور نايف2951241622100035

التربية للبنات/جامعة القادسية469اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزينب شهيد عبد كسار2952241622113022

التربية للبنات/جامعة القادسية469اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيحنان فالح كاظم جلوب2953231622089010

التربية للبنات/جامعة القادسية469اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيمريم حسين سلمان هيليس2954241622119056

التربية للبنات/جامعة القادسية468اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيزهراء ميثم صيهود جياد2955241622096026

التربية للبنات/جامعة القادسية468اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيسارة ديوان عبد مشعب ديوان2956241622119041

التربية للبنات/جامعة القادسية467اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيرقيه عباس صالل زغير2957241622106026

التربية للبنات/جامعة القادسية467اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيرسل محمد صاحب ذياب2958261622155006
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التربية للبنات/جامعة القادسية466ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيشروق سعيد حسن مشاري2959231622187006

التربية للبنات/جامعة القادسية466اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيرتاج حسان محرج عبادي2960231622089012

التربية للبنات/جامعة القادسية465اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيرغد حامد عجيل مطرود2961241622119026

التربية للبنات/جامعة القادسية465اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبينور حيدر عبد الحمزه سلمان2962241622118050

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيبنين خوزان مضهر شامي2963241622119009

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيبنين محمد خضير عباس2964241622104014

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيطيبة خضير حسين عوفي2965241622080026

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيشمس علي مشجل خلف2966241622106045

التربية للبنات/جامعة القادسية464اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزينب مجيد حسن حياوي2967241622095038

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبييسرى عباس محسن حسين2968241622093032

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيرواء رحيم ناظم مخيف2969241622102028

التربية للبنات/جامعة القادسية463اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزهراء ناظم ساجت رشيد2970241622104026

التربية للبنات/جامعة القادسية462ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبينور عقيل نعمة عيسى2971241622116056

التربية للبنات/جامعة القادسية462ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيفرقان جاسم محمد حسون2972241622159003

التربية للبنات/جامعة القادسية462اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيرنده سالم جواد كاظم2973241622107010

التربية للبنات/جامعة القادسية461اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء قائد عبد طاهر2974291622057050

التربية للبنات/جامعة القادسية461اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيدموع جليل عبد هللا جياد2975241622096017

التربية للبنات/جامعة القادسية461ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيبنين اسماعيل جواد عليوي2976241622105005

التربية للبنات/جامعة القادسية461اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء سعدي عوده وداعه2977241622103016

التربية للبنات/جامعة القادسية460اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيزهراء كامل بردان جياد2978241622134008

التربية للبنات/جامعة القادسية460اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيرفل عاهد رحيم عيدان2979241622096020

التربية للبنات/جامعة القادسية460الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيسناء محمد موسى مرحب2980241622112014

التربية للبنات/جامعة القادسية460اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيحنين محمد عبيس جاسم2981231622078010

التربية للبنات/جامعة القادسية459اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيحوراء كريم منو ظاهر2982241622080007

التربية للبنات/جامعة القادسية459اعدادية القدس للبناتواسطادبياسراء اسعد حمزه كاظم2983261622104005

التربية للبنات/جامعة القادسية459اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيسحر شراد طالب عذيب2984241622111018

التربية للبنات/جامعة القادسية458اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيمريم محسن منشود عوض2985291622056068

التربية للبنات/جامعة القادسية458اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيشهد سليم كاظم محمد2986241622100043

التربية للبنات/جامعة القادسية458ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيرمله مزاحم راجوج عيسى2987291622072044

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية499اعدادية خديجة للبناتالديوانيةعلميتقى حسن شبر عبد الرضا2988241612080019

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية496اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميجيهان سعد رحيم محمد2989241612119051

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية495اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميحوراء فاضل محسن عبادي2990241612107023

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية493ثانوية التحرير اللبناتذي قارعلمياسماء جليل نعمه محمد2991221612183005

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية490اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةعلميشهد عصام ابو الشون عبيد2992241612118094
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علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية488اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميزينب رحمان جبر حسون2993241612102082

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية488اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميسجاد جواد كاظم مرتضى2994241611030030

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية488ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةعلميزهراء علي عبد الهادي علي2995241612081069

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية486ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارعلميزينب خالد نتيشون معن2996221612135054

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية524اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيحيدر حسين مزهر عبد النبي2997291521010048

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية513ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيحامد طلب خلف جرو2998291621023006

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية491ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيياسر صالح عجيل مزعل2999291621023035

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية470اعدادية القدس للبنينبابلادبيحسين ناظم مليوي علوان3000231621055019

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية465ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيمحمد سلمان كريم هاني3001241621033031

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية462ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيهاشم رياض هاشم مطلب3002241621040071

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية458اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيشهالء كاظم محمد جباب3003241622102047

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية458اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبينجالء جاسم محمد ساجت3004241622134022

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية458اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الحمزه عبد الصاحب عيسى3005241522095033

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية458اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيحوراء صالح حسن علي3006241622111008

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية457ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيحوراء صفاء عبد الحسين لفته3007241622157004

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية457اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيحنين صبحي كاظم عواد3008291622060045

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية456اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيعبير حامد سلمان عبدالحسين3009291622056057

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية455اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهد حسن محمد حمادي3010241622121015

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية455اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيكوثر حسن جنيوي عالك3011241622093023

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية454ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعلي كصاد عبد حمزة3012241621040050

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية453اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيضحى عقيل جله عبود3013241622103034

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب علي وهاب نعمة3014241622080018

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيمثنى يحيى مهدي صكر3015241621021040

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية علي األكبر المختلطةالمثنىادبيمحمد عبدالحسين عباس حمدي3016291621105037

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيرغد مالك عبد السادة مطر3017241622095021

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية ابن البيطار المختلطةبابلادبياحمد حميد حسن علي3018231621163002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية449الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيرندا حسن مدلول حاكم3019241622112007

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية449الخارجياتالمثنىادبيسوسن سعود رداد مطرب3020291622401011

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيرسول عبد الزهرة مراد كاظم3021241621021021

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيمنتظر فليح حسن هنيدي3022241621005093

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيتماره ريسان هاشم مفتن3023241622106012

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية448ثانوية ابي تمامالمثنىادبيخلود جساب شامي حميد3024291622106014

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيتبارك حسين جاهل عودة3025241622100011

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيبشائر باسم عبد محمد3026241622119008
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علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447ثانوية االندلس للبناتالمثنىادبيسهام دافي شنين وهد3027291622053034

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء احمد طاهر مسلم3028241622121016

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةادبيهبه عبد الستار جبار عبود3029241522114109

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية447ثانوية االندلس للبناتالمثنىادبيأسماء فالح مفتن عالي3030291622053002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيسلمى سعدون صاحب حاجم3031231622078037

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيعلي كريم كاظم جبار3032241621011016

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446ثانوية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيبالل كريم فقير عاجل3033291621001029

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية القدس للبنينبابلادبياسعد جاسم تمل طرخان3034231621055009

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيموسى حيدر موسى مزعل3035221621020054

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيرضا عبدالعظيم حمزة خير3036241621036046

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء كاظم صاحب حمادي3037291622078053

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين كاظم فرج شنيور3038291621014061

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية المسيب للبنينبابلادبيكرار ستار جبار عبيد3039231621009065

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيحنين حيدر حمزه محسن3040231622109032

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الشرقية للبنينذي قارادبيامير محمد هادي طبك3041221521007011

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيصابرين ثائر حسوني مطلك3042231622089026

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبينصير لفته كاظم ونان3043241521211072

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية النجاح للبنينذي قارادبيمصطفى جابر عواد والي3044221621067061

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيحنان عبد الرضا ناجي عباس3045291522050020

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبياحمد ميري احمد حسين3046241521009002

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبياطياف زهير شنيار كاطع3047241622108004

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيكاظم حامد كاظم غانم3048241521028013

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية الشهيدة امنة الصدر للبناتبابلادبيسجى فارس حميد جاسم3049231522145017

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الجامعة للبنينبابلادبيعلي نجاح فاضل لفته3050231621067029

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيفاهم كمال عويجي عبدالعباس3051291621010100

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية442الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيحوراء نوري كاظم محي3052241622112005

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيجابر كريم زغير هويش3053291621100027

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبياحمد عبد علي جبار محمد3054241521014010

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبياحمد صالح عليوي والي3055241521024003

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمرتجى مرتاح فيصل مشهد3056241621030066

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمرتضى فليح حمد دايخ3057241521030074

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيمصطفى مقداد صالح شهيد3058241621001033

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم موسى عبود3059241622095030

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء قاسم محمد وهاب3060291622057051
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علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيعبير ستار هاني ردام3061291622066035

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيسجى عبدالخالق محمد علوان3062291622067014

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبياية عباس عاشور حمزة3063231622168005

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمصطفى صيهود كاظم زغير3064241621017093

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيعبد هللا كريم علوان سلطان3065231621060071

علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية439اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيحوراء ازهر راضي موات3066241622121005

اآلداب/جامعة القادسية519ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميزينب عبد العباس كامل شمخي3067241612094052

اآلداب/جامعة القادسية518اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلمينور حاكم عباس لفته3068251612084571

اآلداب/جامعة القادسية516اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة علي خسير كاظم3069241612102138

اآلداب/جامعة القادسية513اعدادية الخنساء للبناتالمثنىعلميهدى كريم عبد الخضر سلطان3070291612056137

اآلداب/جامعة القادسية502ثانوية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكعلميابراهيم جمال عبد هللا عبد3071201611067005

اآلداب/جامعة القادسية496اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميقيصر وحيد ابغيد حسين3072251611014221

اآلداب/جامعة القادسية495ثانوية سبأ المختلطةبابلعلميكرار حيدر حميد ياسين3073231611191034

اآلداب/جامعة القادسية495ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةعلميموسى سالم زايد جابر3074161611300110

اآلداب/جامعة القادسية493االعدادية المركزية للبنينالبصرةعلميمرتضى عادل عبد االمير فرحان3075161611001509

اآلداب/جامعة القادسية492اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميبشرى جميل شهيد خشان3076241612134026

اآلداب/جامعة القادسية490اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفعلميرغد جاسم مجيد طاهر3077251612070082

اآلداب/جامعة القادسية488اعدادية الشباب للبنينذي قارعلميحيدر عباس فاضل محسن3078221611033048

اآلداب/جامعة القادسية487ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةعلميعبد الحسن علي حمود فرحان3079161611060117

اآلداب/جامعة القادسية486اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلميزمن عبد الحسين علي شهد3080251612084214

اآلداب/جامعة القادسية485اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىعلميعناد حسن ماضي مطر3081291611005158

اآلداب/جامعة القادسية484ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفعلميمهيمن عبد هللا محسن شاكر3082251611049095

اآلداب/جامعة القادسية483اعدادية كربالء للبناتكربالءعلميسراب صالح حسون زغير3083271612056215

اآلداب/جامعة القادسية482اعدادية الزهراء للبناتبابلعلميرتاج عناد هادي عنجور3084231612109102

اآلداب/جامعة القادسية482اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميرويده مهدي راهي كاظم3085241512104029

اآلداب/جامعة القادسية482اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفعلميمياده جابر عبد الكاظم موسى3086251612084531

اآلداب/جامعة القادسية481اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميسيف معين سرتيب عبد االخوه3087241611006043

اآلداب/جامعة القادسية481اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميبنين عباس عبد الزهره جبار3088241612114035

اآلداب/جامعة القادسية481ثانوية غرناطة للبناتميسانعلمينور صباح هاشم كريم3089281612074070

اآلداب/جامعة القادسية481اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتالنجفعلميبنين علي محمود محمد3090251612077013

اآلداب/جامعة القادسية481اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفعلميشهد احمد محمد علي جدي3091251612059441

اآلداب/جامعة القادسية479ثانوية اآلمال للبناتبابلعلميزينب سالم شمخي جعفر3092231612118034

اآلداب/جامعة القادسية472اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيفاطمة خالد طالب عبود3093241622104039

اآلداب/جامعة القادسية472ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيزينب عبد الزهره جابر رحمان3094241622049003
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اآلداب/جامعة القادسية471اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبينور هاتف عامر قاسم3095241622106065

اآلداب/جامعة القادسية466اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيحوراء كريم حمد عبد هللا3096241622095015

اآلداب/جامعة القادسية466ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعلي رحيم عبد حسن3097241621019026

اآلداب/جامعة القادسية466اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبييحيى كامل كريدي بهاض3098241621005101

اآلداب/جامعة القادسية465اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيابراهيم حسن حسين قنبر3099241621036001

اآلداب/جامعة القادسية465ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيحسين عبد الحمزه اركان حسن3100241621157003

اآلداب/جامعة القادسية465اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم شنبارة كيطان3101241622119035

اآلداب/جامعة القادسية465اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيفراس هادي خنيطل عوده3102241622103043

اآلداب/جامعة القادسية464اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمحمد ناجح هالل حسن3103241621003067

اآلداب/جامعة القادسية463اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيانمار جاسم محمد عبد عون3104241622102012

اآلداب/جامعة القادسية461اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيآية محمد حمزه بعيوي3105111622076002

اآلداب/جامعة القادسية461اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبياحمد ستار عبار عبدالرضا3106241621036005

اآلداب/جامعة القادسية460ثانوية خولة للبناتالديوانيةادبيحوراء علي عبد االمير عباس3107241622116013

اآلداب/جامعة القادسية460ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيحسين جاسم غانم حسين3108241621040025

اآلداب/جامعة القادسية459اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزينب محمد جودي كاظم3109241622106037

اآلداب/جامعة القادسية459اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيمصطفى فاضل منشد حسين3110291621021080

اآلداب/جامعة القادسية458ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيزهراء هادي شبيب يوسف3111231622172009

اآلداب/جامعة القادسية457للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيمحمد عليوي عاشور دخنة3112241621060018

اآلداب/جامعة القادسية457ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيساره احمد مرزه حمزه3113241622094022

اآلداب/جامعة القادسية457اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيشهد عالوي فاضل دليفي3114241622118032

اآلداب/جامعة القادسية457اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيبسمه عبد الزهره عباس عبد الساده3115241622111005

اآلداب/جامعة القادسية457اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمهند نبيل عموري شهيد3116241521030082

اآلداب/جامعة القادسية457اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزينب زكي داخل عبدالكريم3117241622103022

اآلداب/جامعة القادسية456اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيامجد حمزة شهيب حمد3118241621039004

اآلداب/جامعة القادسية456اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيعلي هادي كاظم جاسم3119241621036080

اآلداب/جامعة القادسية456ثانوية الحكمة األهلية للبنينالديوانيةادبيضرغام رياض عبد الجليل نعمه3120241621047002

اآلداب/جامعة القادسية455ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيمنير رزاق عبيد خوين3121241621040069

اآلداب/جامعة القادسية455اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيمسلم خضير جياد شويلي3122241621210079

اآلداب/جامعة القادسية455اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبينور جبار حسين عصفور3123241622111024

اآلداب/جامعة القادسية455اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيليلى طوير جابر ابشيت3124241622104043

اآلداب/جامعة القادسية455اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيزينب عمران جابر غالي3125241622096029

اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمسلم مؤيد كاطع شليبه3126291621010130

اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيتماره باسم عوده جوده3127241622096012

اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبينور عامر حميد عبد الحسين3128241522103063
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اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينور علي عبد خضر3129241622122038

اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيروضه عبيس جبر حسين3130241622118020

اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيرواء خالد وحيد بعيوي3131241622118018

اآلداب/جامعة القادسية454اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبياسعد سوادي صياح جوده3132241621028004

اآلداب/جامعة القادسية453اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيرفاه ذبيان عبد الحسين برهان3133241622122013

اآلداب/جامعة القادسية453اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبياحمد عذاب عباس فرحان3134241521005010

اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيواثق غازي فيصل ثجيل3135291621110032

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبياحمد ضامد هادي ذرب3136291621014008

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبينبأ فليح حسن مهاوش3137241622124036

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيامير احمد صافي علي3138241621030004

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيهنادي ماجد هادي حسوني3139241622119067

اآلداب/جامعة القادسية452اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيضحى علي عبد حسون3140241622102049

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيحسن جاسم مزهر زغير3141291621100036

اآلداب/جامعة القادسية451ثانوية ميسلون للبناتبابلادبيسجى عبد الساده كاظم حسن3142231622080013

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزمن عواد علي نعيمه3143291622060075

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبينور مسلم محمد تومان3144291622057100

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبيداء عبد الكريم عبيد هميل3145291622060035

اآلداب/جامعة القادسية451اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبياسماء كريم طالب عبود3146241622104007

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيلؤي فاخر عطشان عطيوي3147241621003061

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيسارة رياض علي شعالن3148241622102038

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء تركي حاشوش وجر3149241522103032

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيصفى صباح ناجي تمل3150241622110031

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيرواء عالوي كريم كاظم3151241522119051

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيعذراء قاسم حميدي سلمان3152291622060140

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيجاسب ناظم حميد كاظم3153241621008004

اآلداب/جامعة القادسية450اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيمنتظر كريم مذبوب حسين3154241621018044

اآلداب/جامعة القادسية450ثانوية االندلس للبناتالمثنىادبيأمل فاضل حسين كطان3155291622053005

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب صبحي جبار خطار3156291622050044

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمود عبد المجيد طالب علوان3157241621200053

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيمنتظر جبار حطيحط عبد3158291621104061

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبياكرم صالح حسين خضر3159241521040011

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيمعتز تحسين حسون ناصر3160241621210083

اآلداب/جامعة القادسية449االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسام ساجت كامل صافي3161291621017062

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيسجاد صباح عبد االمير عبد3162241621002021
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اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيخديجه صبار زباله محمد3163241622100016

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزينب راضي خيون عبد3164241622106033

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيساره علي كافي ساجت3165241622107020

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبياسامة جبار تركي خليف3166241621005015

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيحسين طالل جبار محمد3167241521019014

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الرضا كاطع عبود3168241522122019

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيحنين حسن جليل زياد3169241622123014

اآلداب/جامعة القادسية449اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيساره فالح دخن ناصر3170241622134014

اآلداب/جامعة القادسية449ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيبدور سعران هول والي3171291622069012

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبياحمد نعيم نعيثل وناس3172291621014015

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيهدى رجاء حالوب جحيل3173241622107027

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيحوراء رياض راضي كاطع3174241622108011

اآلداب/جامعة القادسية448ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةادبيعلي قاسم مشحوت وادي3175241621151009

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبياحمد كريم ميري عيدان3176241621015007

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيتهاني عبد الساده حسن حسين3177241622124011

اآلداب/جامعة القادسية448اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيمصطفى حسين كامل كريدي3178241621005089

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيمحمد صالح مهدي نور3179291621109117

اآلداب/جامعة القادسية447ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيمحمد حبيب عبد الرزاق صاحب3180291621006031

اآلداب/جامعة القادسية447الخارجياتالديوانيةادبيندم نعمة جبر ثقيل3181241622401027

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزهراء علي كاظم جار هللا3182241622080014

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيمنار ياس عبد مطر3183241622096040

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيرسل قاسم طالب نعمة3184241622096019

اآلداب/جامعة القادسية447ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيبشرى رياض كاظم محمد3185241622140016

اآلداب/جامعة القادسية447ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعلي ابا زيد شرار جاسم3186241621019024

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيوسام عباس نصيف جاسم3187241621025035

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيصالح محمد نعمه هاشم3188241621029029

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبياحمد حسون عليوي حمزه3189241521030001

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيازل علي كاظم متعب3190241622124004

اآلداب/جامعة القادسية447اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيحنين شاكر ابو الهيل كاظم3191241622108010

اآلداب/جامعة القادسية446ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبياسراء علوان يونس حسين3192291622050009

اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيسعد الحوم مروح هويدي3193291621021035

اآلداب/جامعة القادسية446ثانوية الشنافية المسائية للبنينالديوانيةادبيصفوان صالح مهدي عبد الحسين3194241521205012

اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزهرة علي هادي ابراهيم3195241622108022

اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيحسين شعالن حسين عجيل3196241621018011
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اآلداب/جامعة القادسية446اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيسجاد حسين جبل راضي3197241621203035

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية االندلس للبناتالمثنىادبيشيماء عبدهللا منذور عوده3198291622053036

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيشذى يحيى ارحيم غازي3199241622119044

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية الوداد للبناتالمثنىادبيعذراء سليم علك مديغن3200291622080005

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيرياض شاكر عبد حسان3201291621100058

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية ابي تمامالمثنىادبيحنان رائد ريسان سلطان3202291622106011

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحسين ابراهيم عطية نويدر3203291621109035

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيمرتضى حسن كاظم عبد الساده3204251621122167

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيمسلم محمد عوده عبدالكاظم3205241621036106

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية االندلس للبنينبابلادبيلواء جاسم عبد زيد خضير3206231621042036

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيغسان جياد خيون فصال3207291621010096

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبيناظم مطر شعالن تايه3208241621207036

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبياكرم عباس جبر علوان3209241621002004

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيبنين شهيد عبيس جهيل3210241622093005

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيمريم عدنان كاطع جاسم3211241622096039

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيمنار حسن سلمان عصمان3212241622102062

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيأفراح سامي مراد خليل3213241622102002

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيامل كاظم حسن جياد3214241622108005

اآلداب/جامعة القادسية445اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيشفاء حامي وهام عبد3215291622056055

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعبد الهادي حسن جاسم محو3216241621019022

اآلداب/جامعة القادسية445ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيمروة حبيب عرنوسي غزيو3217291522075026

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيماجد عبدالحسين جاسم عباس3218291621102034

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيمهند صالح ناصر حسون3219251621122180

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيعقيل عالوي شهيد ضعيف3220231621168014

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية االحرار للبناتواسطادبيرفل عبد الرضا كاظم عبد3221261622106014

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية ابن البيطار المختلطةبابلادبيسجى علي عداي غازي3222231622163009

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيسجاد حميد عاشور جاسم3223241521003019

اآلداب/جامعة القادسية444ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيحسين ناصر جياد شرير3224241521150008

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد مزهر صالح عوفي3225241621004065

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعلي كاظم عباس عبيد3226241621008026

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيامير مسلم حسن كمون3227241621013006

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعكاب عبد علي جبار محمد3228241521014048

اآلداب/جامعة القادسية444اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيروان ماجد سلطان مسلم3229241622118019

اآلداب/جامعة القادسية444الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيمريم محمد علوان كاظم3230241622112022

103 من 95صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيفاطمه جمال هادي حسين3231291622064037

اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيدعاء حميد هالسه وناس3232291622069021

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية ابن حيان المختلطةالمثنىادبيهادي رحيم علوان حسن3233291621100146

اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية ابي تمامالمثنىادبيمحمد كريم كاظم عباس3234291621106049

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد قاسم حسن زبر3235291621014200

اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعلي عبد الزهره مهدي لفته3236241621155022

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيلميس وليد حسين عامر3237241622103044

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيمنى محمد عبادي حميدي3238291622057090

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيحنين حميد حسون حمد3239241622119012

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيرنا حسن سلمان هيليس3240241622119028

اآلداب/جامعة القادسية443ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةادبيحسين ذياب شاهر مرح3241241621151003

اآلداب/جامعة القادسية443اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبياحمد خزعل كون سهر3242291521008002

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيفالح حسين عوذة ردام3243291621102030

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيمرتضى ياسر علي عبد3244291521102036

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيمهند عباس حلبوص كاظم3245241621042043

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيكرار حسن فجر كاظم3246291621009103

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيجاسم حاشوش عناد مطر3247291521009036

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي كاظم نعمه محمد3248241621200032

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيسجاد فيصل مشرب مرموط3249291621021031

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيحميد عزيز جبار مغير3250241621208019

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيهدى سلمان عبد زيد جياد3251241622096045

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيحسين رحيم كاظم كاطع3252241521009011

اآلداب/جامعة القادسية442ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعلي رزاق فريد جودة3253241621155019

اآلداب/جامعة القادسية442اعدادية القدس للبناتواسطادبيصفا وجدي دايخ فرهود3254261622104045

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب علي حسين عبدالزهره3255291622050045

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية  العارضيات المختلطةالديوانيةادبيعلي حسين كاظم سراج3256241621152012

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية الكرامة للبناتالمثنىادبيرسل رحيم طالب جابر3257291522074029

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية ابي تمامالمثنىادبيعلي داخل راضي عكار3258291621106032

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي محمدعلي حسن عباس3259291621010092

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيعلي جواد كاظم تايه3260241621002027

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيقحطان نعمان كاظم شياع3261241621003055

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبيزهراء باسم بجاي جويد3262241622094016

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيغدير صباح عمران موسى3263241622097018

اآلداب/جامعة القادسية441الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبياسماء زهير عوده علي3264241622112002

103 من 96صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2017/2016القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيكرار خير هللا عبد امعيضد3265241621010038

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمرتضى عزيز عطيه حسين3266241621019041

اآلداب/جامعة القادسية441اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبينبا مازن خضير عباس3267241522118042

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيبنين جبار كريم عبيد3268241622140017

اآلداب/جامعة القادسية441ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيمديحه حاكم مسير عجه3269291622063042

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبينور راضي حسن رحمة3270291522066050

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعلي عامر زايد رضا3271241621155021

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيعلي رعد نعمه عوده3272241621036071

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمرتضى كريم عاجل عباس3273291521014143

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيعلي كريم جادر شهيل3274291521008045

اآلداب/جامعة القادسية440االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبينبيل حسين عالوي عوض3275291621017311

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد كاظم عبدهللا حمادي3276241621211040

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيدعاء فاضل ميري صاحب3277241622103010

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيوجدان كريم خوين لفته3278241622104050

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبينبأ كامل هليل سلطان3279291622063043

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيفؤاد عميد عباس عبد الحسين3280241621014046

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيعقيل عبد الحسين جابر مجيد3281241621015065

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية الرواد للبنينالديوانيةادبيمسلم عدنان جدعان حنين3282241621020015

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبينور هادي علي جاسم3283241622121031

اآلداب/جامعة القادسية440ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةادبياحالم جبار جاسم فرحان3284241622131001

اآلداب/جامعة القادسية440اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيعلي راضي عبد االخوه سلمان3285251621122110

اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية ام ابيها للبناتالمثنىادبيطيبه حمود عباس شرود3286291622070009

اآلداب/جامعة القادسية439اعداديةالمسجد النبوي للبنينالمثنىادبيوثيق رسول كريم راهي3287291621016085

اآلداب/جامعة القادسية439ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيمحمد وليد كاظم شاكر3288241621038039

االثار/جامعة القادسية487اعدادية المثنى للبنينالمثنىعلميهادي محمد جحيل خشمان3289291611004260

االثار/جامعة القادسية481اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميافراح كاظم والي حسون3290241612093007

االثار/جامعة القادسية479ثانوية بانيقيا االهليه للبنينالنجفعلميحسين علي حسين شاكر3291251611031211

االثار/جامعة القادسية478ثانوية الرباب للبناتالديوانيةعلميساره صالح عبد نصيف3292241612094058

االثار/جامعة القادسية478ثانوية االنتصار للبنينالنجفعلميحسين فارس ترتيب كاظم3293251611036002

االثار/جامعة القادسية477اعدادية الجامعة للبنينبابلعلميعبد هللا بدري ناجي محسن3294231511067087

االثار/جامعة القادسية477اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةعلميعبد هللا ظافر خليل ابراهيم3295241611006052

االثار/جامعة القادسية476اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفعلميفاطمه ناظم عباس علي3296251612096156

االثار/جامعة القادسية476األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةعلميطيف سعد ناظم عبد الواحد3297241612088011

االثار/جامعة القادسية475اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةعلميطيف سعد صالح مهدي3298241612119195
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االثار/جامعة القادسية474اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةعلميتبارك نعمه عطيه جياد3299241612124034

االثار/جامعة القادسية473اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميفاطمة كدر حمزة كاظم3300241612102141

االثار/جامعة القادسية473اعدادية النور للبناتالديوانيةعلميدنيا قاسم عطشان خلف3301241612095020

االثار/جامعة القادسية473اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةعلميكرار نعيم حسين موسى3302241611036195

االثار/جامعة القادسية495ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيمحمد اياد رفيق حسون3303221621235012

االثار/جامعة القادسية469ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيمحمد حسين صاحب شنين3304241621040059

االثار/جامعة القادسية465ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيعون شهاب عباس علي3305241621033026

االثار/جامعة القادسية464ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةادبيعلي غانم عبد جاسم3306241621034017

االثار/جامعة القادسية462اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيرواء كريم موجد ياسين3307241622107011

االثار/جامعة القادسية461اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيعبد هللا فالح محارب جبار3308291621014131

االثار/جامعة القادسية460اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيمحمد خوزان مظهر شامي3309241621036098

االثار/جامعة القادسية458ثانوية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيعلي سعد جميل ناجي3310241621038025

االثار/جامعة القادسية454اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيرقيه حاكم حمزه سلمان3311241622139006

االثار/جامعة القادسية453ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيمريم اسماعيل ناصر جاسم3312241622140075

االثار/جامعة القادسية451ثانوية ابي تمامالمثنىادبياسعد جواد كريم ناصر3313291621106006

االثار/جامعة القادسية450ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيمصطفى عبد كاظم علي3314231621160032

االثار/جامعة القادسية450ثانوية اصحاب الكساء المختلطةالديوانيةادبيمسلم رحمن محمد عواد3315241621156018

االثار/جامعة القادسية449اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبينجالء نصير عليوي حمزه3316241622100057

االثار/جامعة القادسية449اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيزياد عبد الجاسم مسلم راضي3317231521252014

االثار/جامعة القادسية448ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيزينب عبد الكاظم عاشور عبد3318241622101008

االثار/جامعة القادسية447ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيمصطفى عبد هللا مسلم جاسم3319241621201061

االثار/جامعة القادسية447ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيرحاب خضير حمزه حمادي3320241622101004

االثار/جامعة القادسية447ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةادبيعباس محسن محمد دوالب3321241521042017

االثار/جامعة القادسية445اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيموسى عبد محمد صالح3322241621039031

االثار/جامعة القادسية444اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيزيد كاظم صالح موسى3323241521009022

االثار/جامعة القادسية443ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيحسين فاضل عباس شنان3324231521187008

االثار/جامعة القادسية443ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبينمير عزيز عباس ضليع3325241621024032

االثار/جامعة القادسية442ثانوية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمحمد حيدر عبد الحسين ابو حميد3326291621001168

االثار/جامعة القادسية441اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيسماره حسن وحيد حسين3327291622056054

االثار/جامعة القادسية439اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيشهد حبيب كاظم عبدالرضا3328291622057067

االثار/جامعة القادسية439اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمسلم صاحب كريم عبد الحسن3329291521008063

االثار/جامعة القادسية438اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيمروة مكي حسين علوان3330241622102060

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيانصاف ناصر جابر هاشم3331241522111006

االثار/جامعة القادسية438اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزينب عبد الحسن محمدعلي موسى3332241622121018
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االثار/جامعة القادسية438اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبينوره حسن حمزه عباس3333241622124039

االثار/جامعة القادسية438ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي ديوان نواف كاظم3334241621200030

االثار/جامعة القادسية438اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيضي محسن علي عذيبي3335241622080025

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيامجد راشد حميد عبد3336241621030002

االثار/جامعة القادسية438االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيعباس ابراهيم محمد جعفر عبد الكاظم3337241621001019

االثار/جامعة القادسية438االعدادية المركزية للبنينالديوانيةادبيعلي حامد مالك امانه3338241621001020

االثار/جامعة القادسية438اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبياحمد عبد الحسن نايف مسمار3339291621109005

االثار/جامعة القادسية438اعدادية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةادبيفاضل خيري جودة كاظم3340241621204046

االثار/جامعة القادسية437اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيهيلين ناظم جاسم دوهان3341241622111025

االثار/جامعة القادسية437اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيسرور محمد حسين جاسب3342241522121021

االثار/جامعة القادسية437ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيعماد عبد العالي عبد هللا كمون3343241621201042

االثار/جامعة القادسية437ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيكرار سامي عبد لفته3344241621211033

االثار/جامعة القادسية437اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيحسنين عامر سعدون كاظم3345241621005029

االثار/جامعة القادسية437اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيكاظم كريم كاظم خربان3346241521011024

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيرسول ناصر علي عبود3347241521040042

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةادبيجعفر منذر هاتف محمد3348241621034004

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيامير مراد امين فدعم3349231621187003

االثار/جامعة القادسية437ثانوية الرسول للبنينميسانادبياحمد رسن قرطاس مفتن3350281621037001

االثار/جامعة القادسية437اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعباس نايف عبدالعالي سلطان3351291621010080

االثار/جامعة القادسية437ثانوية االمام زين العابدين للبنينالمثنىادبيوليد عدنان جبار عبد3352291521015020

االثار/جامعة القادسية437ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيزينب حمزه عباس محل3353291622066029

االثار/جامعة القادسية437اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيعلي رحيم فرحان سلمان3354221521055089

االثار/جامعة القادسية436اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيهيفاء ثامر ناجي عطية3355241622102080

االثار/جامعة القادسية436اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيتبارك عبد الزهره شعالن فليح3356241622103007

االثار/جامعة القادسية436اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبياقبال فهد علي عاجل3357241622115005

االثار/جامعة القادسية436اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيمريم علي عمران شهاب3358241622124034

االثار/جامعة القادسية436اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبييوسف ياس صبري عبود3359241621004079

االثار/جامعة القادسية436اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيهاجر فيصل كريم حاجم3360241622095059

االثار/جامعة القادسية436اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيعذراء عبد الحسين راضي عباس3361291622060139

االثار/جامعة القادسية436اعدادية المصابيح للبناتالمثنىادبيسندس طاهر ياسين فيروز3362291622079031

االثار/جامعة القادسية436ثانوية علي األكبر المختلطةالمثنىادبيسعد نعيم جارهللا عبود3363291621105020

االثار/جامعة القادسية436ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةادبيأمل حميد عبد الكاظم شمران3364241622092001

االثار/جامعة القادسية436ثانوية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحيدر عبد الحسين علوان صياح3365291621001063

االثار/جامعة القادسية435اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيدنيا محيسن عباس عبد3366241622103011
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االثار/جامعة القادسية435اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيتماضر عبد االمير محمد دوحان3367241622124010

االثار/جامعة القادسية435اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيزينب عبدالكريم علي عباس3368241622134011

االثار/جامعة القادسية435اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيمحمد عباس شمران حسين3369241521008053

االثار/جامعة القادسية435ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةادبيعبد االمير علي عبود شهاب3370241621053009

االثار/جامعة القادسية435ثانوية الرواد للبنينالديوانيةادبيهبة غالب زغيت محمد3371241622020006

االثار/جامعة القادسية435اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيخالد عبد الحسين عبيس محيسن3372241521036045

االثار/جامعة القادسية435ثانوية ابي تمامالمثنىادبينزار ياسر مكوار شامي3373291521106059

االثار/جامعة القادسية435اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعماد عنيد جمر تمل3374241521008045

االثار/جامعة القادسية434اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيأميرة كاظم حسن شنان3375241622102006

االثار/جامعة القادسية434اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزهراء محمد عباس شنان3376241622107016

االثار/جامعة القادسية434اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيوالء حازم مردان جبر3377241622124046

االثار/جامعة القادسية434ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيحسن عجمي حمود محمد3378241521211019

االثار/جامعة القادسية434اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيوالء عبد زيد عادل ساجت3379241622095062

االثار/جامعة القادسية434اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسن عبيد داود خضير3380241621030010

االثار/جامعة القادسية434اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعالء جاسم موسى زعيري3381241521051031

االثار/جامعة القادسية434للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيعلي حسين عيدان حنوف3382241621060016

االثار/جامعة القادسية434اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيرمله هاشم صالح شنباره3383231622109047

االثار/جامعة القادسية433اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيحوراء سعيد شناب شياع3384241622106018

االثار/جامعة القادسية433ثانوية العفاف للبناتالديوانيةادبيبيارق كاظم دروش كاظم3385241622130007

االثار/جامعة القادسية433ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيوليد حميد كاطع غويت3386241621155034

االثار/جامعة القادسية433اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيداليا عزيز هاتف جازع3387241522095016

االثار/جامعة القادسية433اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيازهار ابراهيم جميل حسان3388231622109003

االثار/جامعة القادسية433اعدادية الفلق المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي عبد الكاظم طعيمه غياض3389241521210083

االثار/جامعة القادسية433اعداديةالمسجد النبوي للبنينالمثنىادبيجواد كاظم حمود باجي3390291621016017

االثار/جامعة القادسية433ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيسالم محمد فارس صياح3391241521161012

االثار/جامعة القادسية432ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيمالك فواز حمود حمادي3392241622110036

االثار/جامعة القادسية432اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيعذراء محمد جالب طاهر3393241622096034

االثار/جامعة القادسية432ثانوية الفاضلية المختلطةالديوانيةادبيحسين علي جاسم محمد3394241521151004

االثار/جامعة القادسية432اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيام البنين حيدر عبيس فيروز3395231622109010

االثار/جامعة القادسية432اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيحيدر كريم جاسم محمد3396231621002012

االثار/جامعة القادسية432اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيكرار مهند محسن جيجان3397241521002062

االثار/جامعة القادسية432اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيامير تركي جياد زياد3398241521004005

االثار/جامعة القادسية432اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيسجاد علي حسين عبد3399241521005051

االثار/جامعة القادسية432ثانوية العراق للبنينالديوانيةادبيمهند حسن ناجي محمد3400241621024027
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االثار/جامعة القادسية432اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيزين العابدين هدام غافل معبد3401241621028015

االثار/جامعة القادسية432اعدادية السياب للبنينواسطادبيمنتظر محمد كندوح عنبر3402261621045064

االثار/جامعة القادسية432ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيامير مطشر وحيد راضي3403241621033003

االثار/جامعة القادسية432اعدادية الحلة للبنينبابلادبيامير جاسم احمد جاسم3404231621020006

االثار/جامعة القادسية432اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبياحمد صالح حرمس مرزوك3405291521008003

االثار/جامعة القادسية432ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيفردوس ثعبان كاظم عنفوص3406241622110034

االثار/جامعة القادسية431اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبياسراء عمران محمد عزيز3407241622103001

االثار/جامعة القادسية431اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيهاني مصدق محمد جمعه3408241621003080

االثار/جامعة القادسية431اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبياحمد هاتف حسين ابراهيم3409291621010007

االثار/جامعة القادسية431ثانوية الرباب للبناتالديوانيةادبينور حبيب سوادي خشان3410241622094039

االثار/جامعة القادسية431اعدادية الفجر  للبنينذي قارادبيرحيم جالب عاجل منحوش3411221621031024

االثار/جامعة القادسية431ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيعماد محيل علي أبو دعينه3412241621049009

االثار/جامعة القادسية431اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيخديجه عبداالمير عبد غضبان3413291622057029

الفنون الجميلة/جامعة القادسية519اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميفرقان علي عبد الحمزه منشود3414241612093072

الفنون الجميلة/جامعة القادسية505اعدادية السنية للبناتالديوانيةعلميرنا حيدر ناصر جبار3415241612102059

الفنون الجميلة/جامعة القادسية487اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميزينه عقيل محمد نعمه3416241612134074

الفنون الجميلة/جامعة القادسية484اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميزهراء علي حسين علي3417241612114105

الفنون الجميلة/جامعة القادسية480اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميرقيه مصطفى محمد اسماعيل3418241612120071

الفنون الجميلة/جامعة القادسية476اعدادية حلب للبناتالديوانيةعلميهديل محمد فلك عبد3419241612107097

الفنون الجميلة/جامعة القادسية476اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميمريم جميل وهاب عبود3420241612093075

الفنون الجميلة/جامعة القادسية474اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلمياسعد فاضل صالح مهدي3421241611013029

الفنون الجميلة/جامعة القادسية474اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميكوثر حميد حويش جباره3422241612134110

الفنون الجميلة/جامعة القادسية473اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةعلميشهد اياد كاظم جالب3423241612103078

الفنون الجميلة/جامعة القادسية472اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةعلميعلي حمزة مهوس مزهر3424241611018070

الفنون الجميلة/جامعة القادسية470اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفعلميمحمد زيد فاروق عبد الكاظم3425251611014259

الفنون الجميلة/جامعة القادسية470اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةعلميزينب حميد حويش جباره3426241612134067

الفنون الجميلة/جامعة القادسية469اعدادية السماوة للبنينالمثنىعلميقحطان عدنان مدلول ساجت3427291611003345

الفنون الجميلة/جامعة القادسية468اعدادية اليقظة للبناتبابلعلميسكينه حسين عبد علي دريع3428231612089071

الفنون الجميلة/جامعة القادسية467ثانوية التراث األهلية للبناتالديوانيةعلمينور ماهر كاظم حسان3429241612087032

الفنون الجميلة/جامعة القادسية466ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةعلميمصطفى كاظم ياسين غيدان3430241611043137

الفنون الجميلة/جامعة القادسية466ثانوية خديجة للبناتالمثنىعلميهديل شاكر حمد مكوار3431291612066031

الفنون الجميلة/جامعة القادسية465اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةعلميسجى هادي عبد هاشم3432241612114149

الفنون الجميلة/جامعة القادسية465اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميسهام محسن عبود جبار3433241612104075

الفنون الجميلة/جامعة القادسية464اعدادية واسط للبناتالنجفعلميكوثر عامر موسى حميدي3434251612066053
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الفنون الجميلة/جامعة القادسية461اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميابراهيم حمزه مسير علوان3435241611013005

الفنون الجميلة/جامعة القادسية461اعدادية سكينة للبناتالديوانيةعلميمريم هادي محسن شمران3436241612093081

الفنون الجميلة/جامعة القادسية458اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةعلميعباس عبد علي خميس كاصد3437241611030039

الفنون الجميلة/جامعة القادسية458اعدادية صنعاء للبناتالنجفعلميزهراء عبد الهادي عبد الحسين محي3438251612075037

الفنون الجميلة/جامعة القادسية458اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةعلميرسل حيدر حسون راجي3439241612100033

الفنون الجميلة/جامعة القادسية453اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةعلميمرتضى عداي جفات كاطع3440241611013145

الفنون الجميلة/جامعة القادسية452اعدادية اسماء للبناتالديوانيةعلميبنين منصور خضير الطيف3441241612104020

الفنون الجميلة/جامعة القادسية452اعدادية العروبة للبناتالديوانيةعلميزهراء فاضل منعم ياسين3442241612120092

الفنون الجميلة/جامعة القادسية475ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيصادق عبد العزيز موسى مطلك3443221621318018

الفنون الجميلة/جامعة القادسية472اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبيعباس حسين خميس علي3444221621046013

الفنون الجميلة/جامعة القادسية469اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبيحيدر علي صادق عبد الصاحب3445241621207010

الفنون الجميلة/جامعة القادسية457اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبياسماء شهيد محمد كاظم3446241622096003

الفنون الجميلة/جامعة القادسية455ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةادبيسحر عبد االمير وناس علي3447241622157006

الفنون الجميلة/جامعة القادسية454اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةادبيغدير كاظم عبد الحسين جبار3448241522114081

الفنون الجميلة/جامعة القادسية450اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيعبد هللا نعيم كاظم زغير3449241621004038

الفنون الجميلة/جامعة القادسية449اعداديةالمسجد النبوي للبنينالمثنىادبيامجد عباس دخيل عطيه3450291621016005

الفنون الجميلة/جامعة القادسية448اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيشروق حمزه محيسن حسان3451241622093019

الفنون الجميلة/جامعة القادسية448اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين راهي طوير فرحان3452291621014047

الفنون الجميلة/جامعة القادسية447اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيايات كريم خضير غازي3453221522172003

الفنون الجميلة/جامعة القادسية446اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيحسين لطيف هرم عجمي3454241621013014

الفنون الجميلة/جامعة القادسية445اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيفاطمة رسول عزيز سلمان3455241622102054

الفنون الجميلة/جامعة القادسية444اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيزهراء فارس حمود جعفر3456241622093015

الفنون الجميلة/جامعة القادسية444اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيبتول كريم خضير عباس3457241622093003

الفنون الجميلة/جامعة القادسية443ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيرغدة رياض رحمن فرحان3458241622140038

الفنون الجميلة/جامعة القادسية441اعدادية  زنوبيا للبناتالديوانيةادبيغدير غانم فيصل ناجي3459241622100047

الفنون الجميلة/جامعة القادسية439اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيكرار عالء سعيد مهدي3460241621030057

الفنون الجميلة/جامعة القادسية438اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيدعاء كامل غركان عبدهللا3461291622058010

الفنون الجميلة/جامعة القادسية437اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيحسن عباس عبد زيد طعمه3462241521029022

الفنون الجميلة/جامعة القادسية437اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء خليل ابراهيم حمودي3463111522073038

الفنون الجميلة/جامعة القادسية437اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيكرار حبيب عبد محسن3464241521016056

الفنون الجميلة/جامعة القادسية437اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيايه وهاب عبد اليمه رومي3465241522119020

الفنون الجميلة/جامعة القادسية436ثانوية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعلي الرضا عبد هللا حويجي جبر3466291621001111

الفنون الجميلة/جامعة القادسية436اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيهديل علي كاظم جاسم3467241622121033

الفنون الجميلة/جامعة القادسية436اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيمنال راضي محيبس مرهون3468241622139021
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الفنون الجميلة/جامعة القادسية436ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيدالل عبد هادي جياد3469241622140031

الفنون الجميلة/جامعة القادسية436اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيفاتن حمزه محيسن عيدان3470241622096035

الفنون الجميلة/جامعة القادسية435اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةادبيشهد محمد طراد جاسم3471241522114071

الفنون الجميلة/جامعة القادسية435اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبينبأ قاسم سرحان طوفان3472241622108041

الفنون الجميلة/جامعة القادسية432اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيرقيه احمد شاكر عبدعون3473241622124020

الفنون الجميلة/جامعة القادسية432ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيهديل صالح شاكر حسين3474241622105026

الفنون الجميلة/جامعة القادسية431ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةادبيزهراء ناظم جبار عبد3475241622131003

الفنون الجميلة/جامعة القادسية431اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيحسين عبد الحسين عبد الحسن كرم3476241621013012

الفنون الجميلة/جامعة القادسية430ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيناديه نوري عبد الحسين عبد هلل3477241622110037

الفنون الجميلة/جامعة القادسية430ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيحنين أبراهيم مهدي وثيج3478241622101003

الفنون الجميلة/جامعة القادسية430اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيزيد اكرم جمعة طنيش3479241621018018

الفنون الجميلة/جامعة القادسية429ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبيحيدر جواد جابر غركان3480221521309011

الفنون الجميلة/جامعة القادسية429ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيحسين جواد جاسم عبدهللا3481231521060019

الفنون الجميلة/جامعة القادسية427اعدادية القدس للبنينبابلادبيباسم غانم كرو حنين3482231621055014
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