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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم مجيد سلمان مظلوم4192212042147121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى417.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه عامر عارف مجيد4193212042140195

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره حسين حرج محمد4194212042140129

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشهد احمد عبد هللا حسين4195212042170084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0ثانوية االمال للبناتاحيائيضحى سعد مهدي فليح4196212042153034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيآمنه نجم عبد مهدي4197212042245002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى351.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز محسن عبد هللا مسرهد4198212051272066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى350.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيعبد العزيز خالد صكبان لفته4199212051081009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى346.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقيسداد احمد حمد احمد4200212052231005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى342.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمهدي حامد اسماعيل علوان4201212051003067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى341.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيشاه زنان ياسين علي حسن4202212052294037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى417.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيرندة نزهان فخري حسن4203212022238004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى405.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيآية حراز حميد عطيه4204212022261001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى404.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزينب عادل ابراهيم حسين4205212022147024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى403.0ثانوية االغراس للبناتادبيرفاه سالم متعب خضير4206212022188007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر محمود سبتي حمد4207212021010044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيغسق فالح حسين عباس4208212022155078

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0الخارجياتادبينور حسين هادي غائب4209212022401096

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي صباح نوري عباس4210212021248020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396.0اعدادية المنتهى للبناتادبياحالم طالل محمد عباس4211212022103004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى395.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى اسماعيل حسين محمود4212212021014079

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد باقر زيد عباس صالح4213212021016013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى389.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحوراء عادل محسن خلف4214212022187005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى388.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيانفال محمد يحيى جاسم4215212022202001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى384.0ثانوية الهداية المختلطةادبياماني حسين صعب عبيد4216212022262001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى382.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبياحمد علي احمد عويد4217212021024004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي حسن علي كمر4218212021272072

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى377.0اعدادية البراءة للبناتادبينور نجم عبد حمد4219212022093042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى377.0اعدادية النضال للبنينادبيمصطفى عبد الحسين عبد الهادي راهي4220212021029014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى376.0اعدادية البراءة للبناتادبيهدى محمود حسين محمود4221212022093047

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى374.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم راضي هندي راشد4222212022140082

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى410.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل فوزي طه عثمان4223212042097043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى402.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايالف سعد احمد جاسم4224212042171007
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى325.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مهند سلمان ابراهيم4225212051004040

كلية الطب/جامعة كربالء602.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبنين حسين حازم هويدي4226272042086008

كلية الطب/جامعة كربالء599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره محمود ياس عبود4227272042060192

كلية الطب/جامعة كربالء598.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيايه سالم حسين محاصر4228272042086004

كلية الطب/جامعة كربالء598.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيسجاد حسن عباس عبد4229212041223019

كلية الطب/جامعة كربالء596.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيضرغام سامي خليل ابراهيم4230132041020077

كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حسين اسماعيل عبيد4231272042056214

كلية الطب/جامعة كربالء594.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسنين عالء عبد الرزاق علي4232272041029023

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد هللا خلف4233202042154063

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد عامر منفي حسن4234132042100066

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمهيمن بشار فاضل عبد المهدي4235112041023054

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيسجى كريم خليل مخلف4236192042169010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينه جبار عجه زغير4237272042056234

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيفاطمه عامر حسن هادي4238182042205094

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينجاة ليث خزعل شبيب4239212042093079

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمالك علي محمد براك4240122042094251

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحاتم جبار عواد حنيش4241272041005030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتيسير هاشم عايد محمد4242212042113014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عالء جاسم محمد4243232042088126

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفدك عبد الحسن موسى كاظم4244272042077109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب احمد عبد هللا حسين4245142042093037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين جبار خالد محمد4246142041029018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياسماء ذكاء عبد االمير حميد4247212042117005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيدنيا احمد محمد عبد4248232042126028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عذاب مخيف فارس4249232042271321

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيابرار سعدون صالح هادي4250212042100005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعبد هللا خضير داخل موزان4251112041006032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهره عباس محمد يونس خضر4252172042241033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيبتول حيدر علوان كاظم4253112052105005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء479.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمنتظر جبار مزهر مزعل4254272051019080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء462.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيفائز جمال محمود احمد4255212051011045

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء516.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيهدى عبد هادي فرحان4256272052072065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء494.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب فراس اسود كوكز4257272042063100
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