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يهدى احمد فالح جهاد1214059231952101019
484اعدادية الشموس للبناتتطبيق 

يخضر عبيد عطيه عناد2214056251921122061 ي العباسيةادب 
ر
ر ف 446اعدادية المربد المركزية للبني 

يمرتضر نافع خزعل زباله34830251951009110
رتطبيق  445اعدادية الشيخ المفيد للبني 

يمرتضر محمد عباس علي44831251951011042
رتطبيق  445اعدادية ميسان للبني 

يصباح حسن مؤمن محمد54832251951024013
رتطبيق  445اعدادية سدرة المنتىه المركزية للبني 

ر عباس هاشم رشيد61245231952087010 يبني 
444اعدادية الخنساء للبناتتطبيق 

ي74833251952096044
ر
ييرس احسان علي وف

444اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيق 

ر هادي حسون84834251952104002 ر حسي  يبني 
443ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيق 

يمشاعل خضي  عباس شدهان91246251952122030
ي العباسيةتطبيق 

ر
442اعدادية المربد المركزية المختلطة ف

يكوثر فاضل عباس مهدي101247251952084117
439(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيق 

يعلي طارق عادل نعمة114827211921031018 ادب 
ر ي الضيفان للبني  439اعدادية اب 

ي12550251951007134
يعلي قاسم خلف راضر

رتطبيق  437اعدادية النض المركزية للبني 

ي13214060251951007123
يعلي سمي  رسحان راضر

رتطبيق  436اعدادية النض المركزية للبني 

يعلي اكي  عباس عبيد كاظم141248241951201033
رتطبيق  436ثانوية غماس المسائية للبني 

يعلي جابر كامل عبد15214057251921025062 ادب 
ر 435اعدادية سيد االنام للبني 

يحيدر سعد غازي لفته16549231921183031 434اعدادية الجماهي  المختلطةادب 

ر هاشم171249231951007064 يمرتضر نادر حسي 
رتطبيق  433اعدادية الكندي للبني 

ياحمد نزار خلف جي 184835161951358017
رتطبيق  ي الخصيب المسائية للبني  433اعدادية اب 

ر حسن هويدي عبد مسلم19168196252022107015 يحني  432ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادب 

يغدير عباس هادي عطيه204828251922086227 431اعدادية الحدباء المركزية للبناتادب 

يعباس صدام احميد عويز214829251921211031 ادب 
ر 431اعدادية القادسية للبني 
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يامي  عبد هللا مظلوم سعيد221250251951001017
رتطبيق  430اعدادية النجف المركزية للبني 

يمنتظر حامد كاظم جي 23551231951168018
ي ذر الغفاري المختلطةتطبيق  429ثانوية أب 

ر يعقوب عيىس24214061161951074041 يعلي عبد الحسي 
رتطبيق  428ثانوية االدريىسي النموذجية االهلية للبني 

يتبارك فتحي قاسم حسن251251231952092013
428اعدادية طليطلة للبناتتطبيق 

ياثي  شاكر عطية فرج264836251951049002
رتطبيق  428ثانوية االندلس االهلية للبني 

ر274837241951016005 ياحمد عزيز نارص حسي 
رتطبيق  427اعدادية غماس للبني 

يجوالن حاكم صالح مبارسر284838241952100022
427اعداديه زنوبيا للبناتتطبيق 

ر حنون29214058251921122173 يمرتضر احمد حسي  ي العباسيةادب 
ر
ر ف 426اعدادية المربد المركزية للبني 

يمصطقر شاكر محمد طاهر30214062231951019067
رتطبيق  426اعدادية الهاشمية للبني 

يأكرم حسن أكرم علي31214063201951018001
رتطبيق  422اعدادية تازة للبني 

يسجاد سعد مطر فرج32168197272021031086 ادب 
ر 419اعدادية الشيخ الطوسي للبني 

ر ابراهيم لفته صالح33168198252022086029 يبني  414اعدادية الحدباء المركزية للبناتادب 

يزينب الحوراء حسام علي حسن34168199252022056048 405اعدادية الالذقية المركزية للبناتادب 

يرضوان عدي محمد عبيس35168233252051044051
رتطبيق  403ثانوية الفراهيدي االهلية للبني 

يانعام علي كامل عليوي3618251922069001 401ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتادب 

يبراء عباس عبد العزيز عطيه37168234252052059024
393اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيق 

يمرتضر هادي محمد عبيد38168235252051001104
رتطبيق  393اعدادية النجف المركزية للبني 

يعلي طه جاسم صالح39168200252021163031 ادب 
ر 392ثانوية الكرار المسائية للبني 

يعلي ماجد محمد نوري علي40168236252051012051
رتطبيق  390اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبني 

ر ثجيل حسن41168201122021003113 يمنتظر حسي  ادب 
ر 387اعدادية االمام الرضا للبني 

ي42168237162051002066 ر مهوس لعيب  يطه ياسي 
رتطبيق  385اعدادية الكفاح للبني 

يعلي قيس عاكول حمادي43168238162051030051
رتطبيق  ي طالب للبني  385اعدادية علي بن اب 

ر عبد44168202242022122007 يبسمله عباس حسي  ر للبناتادب  383اعدادية أمي  المؤمني 

يعلي عادل راوي ضايف45168239252051150122
رتطبيق  ي المسائية للبني  383اعدادية الحبوب 

ر عبد الكريم صالح أحمد46168240162051084068 يحسي 
رتطبيق  382ثانوية شط العرب األهلية للبني 



يهبه فاضل محسن احمد47168203142022100117 381اعدادية الفداء للبناتادب 

يهدى حسن محمد كاظم48168241252052170206
380اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيق 

 علي زاير49168242162051001092
ر يسجاد حسي 

رتطبيق  379االعدادية المركزية للبني 

يعلي صادق عبدالكريم سلمان50168243162051039073
رتطبيق  376اعدادية ابراهيم الخليل للبني 

يكرار مرزوق عبيد حمود51168204252021013026 ادب 
ر ي للبني 

374اعدادية الفداب 

ر ابراهيم محمد جواد52168205212021232006 يعباس حسي  374ثانوية التوحيد المختلطةادب 

ر حامد باقر مرزه53168244252051026001 يحسي 
رتطبيق  374ثانوية الرحمن االهلية للبني 

يمحمد كاظم عبد علي حميد54168206232021165023 373ثانوية الرحمن المختلطةادب 

يعلي سعدي محمد صبيح محمد سعيد55168245162051358139
رتطبيق  ي الخصيب المسائية للبني  373اعدادية اب 

يايناس قحطان صبار مزهر56168246252052193003
373اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيق 

يحسن احمد علي عبود57168247252051044018
رتطبيق  372ثانوية الفراهيدي االهلية للبني 

يسجاد عبد االمي  يوسف هاشم58168248272051015020
رتطبيق  372اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبني 

يحسن رياض نعمه جبار59168249252051007034
رتطبيق  372اعدادية النض المركزية للبني 

وز60168207252021008054 يحيدر جعفر صادق في  ادب 
ر 371اعدادية محمد باقر الصدر للبني 

يمسلم سعد مطرسر كريم61168250162051012072
رتطبيق  371اعدادية الطالئع للبني 

ياسامة علي عبادي هويدي62168251162051449004
رتطبيق  371ثانوية االمراء االهلية للبني 

يهدى سعيد داخل شبيب63168252252052055017
370ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيق 

ينور الدين صباح عوده كاظم64168253252051001115
رتطبيق  369اعدادية النجف المركزية للبني 

يزهراء عبد هلل كاظم موىل65168254122052098029
369اعدادية الشيماء للبناتتطبيق 

 علي66168255242052130017
ر يفرح فواز حسي 

369ثانوية العفاف للبناتتطبيق 

يمرتضر رسول عبادي فرحان67168256292051004142
رتطبيق  369اعدادية المثبر للبني 

 جعفر زغي  عبيد68168257162051412033
يمصطقر

رتطبيق  369ثانوية البصي  االهلية للبني 

يبدر عدنان محمد هادي69168258252051020001
رتطبيق  369اعدادية الدكتور عناد غزوان للبني 

يابرار عبد هلل محسن سعيد70168208112022138001 368ثانوية السح  للبناتادب 

يطه عدنان عبدهلل سلطان71168259162051007045
رتطبيق  368اعدادية البضة للبني 



ي جي 72168260222051302029
ر جاسم منحر يحسي 

رتطبيق  368اعدادية الغراف المسائية للبني 

يايه صالح عامر ساهي73168261282052068011
368ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيق 

يفاطمه حسن محمد علي طراد74168209252022073037 367اعدادية الفرزدق للبناتادب 

يزيد قاسم عباس جي 75168210232021003024 ادب 
ر 367اعدادية الثورة للبني 

يعلي فراس بدر مكطوف76168262252051033005
ر (ع)ثانوية وليد الكعبة تطبيق  367للوقف الشيعي للبني 

ييارس صالح مهدي طالب77168263252051001120
رتطبيق  367اعدادية النجف المركزية للبني 

يازهار حليم رحيم حمزة78168264162052237001
367اعدادية العروبة للبناتتطبيق 

يعلي احمد جاسم محمد79168211282021046077 ادب 
ر 366ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبني 

يف80168212252021032008 يعباس ميرس عبد علي رسر ادب 
ر 366اعدادية اللوح المحفوظ للبني 

ر علوان81168265252051205040 يحيدر حسن حسي 
رتطبيق  366ثانوية براثا االهلية للبني 

ر زعال82168266232052081028 ينور صباح حسي 
366ثانوية الرفعة للبناتتطبيق 

يعلي ياس خضي  عباس83168267252051009056
رتطبيق  366اعدادية الشيخ المفيد للبني 

ر كاظم84168268252051157094 يمحمد عبد حسي 
رتطبيق  366ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبني 

ر85168213252021113032  جواد كاظم حسي 
يمصطقر 365اعدادية زيد بن علي المختلطةادب 

ي86168214232021009105
يمرتضر عامر محيميد راضر ادب 

ر 365اعدادية المسيب للبني 

ياحمد مؤيد محمود محمد87168215102021004004 ادب 
ر 365ثانوية عمر المختار للبني 

ر عبد اللطيف جاسم88168216252022088003 ر حسي  يبني  364ثانوية االرساء للبناتادب 

يميثم حبيب عبد الزهره نادر89168217252021024332 ادب 
ر 364اعدادية سدرة المنتىه المركزية للبني 

يزهراء حميد صبار محسن90168218252022115004 364ثانوية تبارك المختلطةادب 

يضياء كريم مصطقر حمد91168269162051110037
رتطبيق  ي النموذجية الخاصة للبني  364ثانوية الفاراب 

يسارة عالء خليل شندي92168270162052194018
364اعدادية الميقات للبناتتطبيق 

يمحمد شهاب احمد جمعة93168271212051270034
رتطبيق  364اعدادية بوتان المسائية للبني 

يمرتضر عامر شاطي عبيد94168272252051027018
رتطبيق  364اعدادية االبراج للبني 

ي95168273252052401020
يطيبه حمودي محسن راضر

364الخارجياتتطبيق 

يكاظم علي نزار مهاوي96168219282021004096 ادب 
ر 363اعدادية التحرير للبني 



ياحمد مسلم خليل ابراهيم97168220272021006002 ادب 
ر ي للبني 

363اعدادية النابغة الذبيابر

ر هادي مهدي كريم98168274272051150062 يحسي 
رتطبيق  363اعدادية االمام الصادق المسائية للبني 

ياحمد نزار عبد الحبيب يوسف99168275252051007008
رتطبيق  363اعدادية النض المركزية للبني 

يسلطان توفيق علي حسن100168276252051044061
رتطبيق  363ثانوية الفراهيدي االهلية للبني 

يكرار مازن عباس عبود101168277162051119027
رتطبيق  363ثانوية نور الحق االهلية للبني 

يوسام كاظم عوده مساعد102168221112021057088 ادب 
ر 362اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبني 

ي رحيم مهدي103168222252021154009
يحسن غبر ادب 

ر 362ثانوية الحرية المسائية للبني 

يسجاد جبار نوري عبود104168223252021024133 ادب 
ر 362اعدادية سدرة المنتىه المركزية للبني 

ر نعمه كاظم محسن105168278282051151236 يحسي 
رتطبيق  362اعدادية الرفعة المسائية للبني 

يمحمد جابر محسن جريو106168279252051031023
رتطبيق  362ثانوية بانيقيا للبني 

يعبد هلل مجيد عبد مالك107168280162051370050
رتطبيق  362ثانوية العرب المسائية للبني 

ييارس مجيد عبد الزهرة حسب108168281252051050023
رتطبيق  362اعدادية التحرير للبني 

يسجاد جفات محكان جويد109168224262021017031 ادب 
ر 361اعدادية شيخ سعد للبني 

ي110168225272021024019 ر داود خاج  يحمزه حسي  ادب 
ر 361اعدادية الثبات للبني 

 معن عبد االمي  عبيد111168226132021017104
يمصطقر ادب 

ر ي للبني  361اعدادية المتنب 

يكوثر محمد حاتم صاحب112168227252022080094 361اعدادية شجرة الدر للبناتادب 

يحسن عبد دنيف جابر113168228222021254009 ادب 
ر ر العسكرين للبني  361اعدادية االمامي 

ي فاضل عبد االمي 114168282252051009043
يعباس عبد الغبر

رتطبيق  361اعدادية الشيخ المفيد للبني 

يفاطمه عبد الرؤوف محمد عبد الكريم115168283162052220022
361اعدادية حيفا للبناتتطبيق 

يطالب محمد كنوش محمد116168284252051150101
رتطبيق  ي المسائية للبني  361اعدادية الحبوب 

يفاطمه احمد محمد بلبول117168285252052097008
361ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيق 

يزهراء صالح حسن كاظم118168229232022098069 360اعدادية الربيع للبناتادب 

ي119168230242021022001 يأحمد قاسم عبد الحسن ناج  ادب 
ر 360ثانوية الصالحية للبني 

ياحمد رزاق عباس كاظم120168231252021011003 ادب 
ر 360اعدادية ميسان للبني 

يمنتظر خضي  عباس حميدي121168232232021008104 ادب 
ر 360اعدادية المحاويل للبني 



ر سهيل نجم122168286232052271114 يزهراءء حسي 
360اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيق 

ياحسان محسن ساجت نعمه123168287162051400005
360الخارجيونتطبيق 

يرضا هادي موس عباس124168288252051030009
رتطبيق   علي محفوظ للبني 

ر 360اعدادية حسي 

يصادق هاتف عبد مايل125168289242051251015
رتطبيق  360ثانوية النخبة العلمية االهلية للبني 

ر نبيل خليل ابراهيم126168290272051150203 يالحسي 
رتطبيق  360اعدادية االمام الصادق المسائية للبني 

يطالب عادل طالب عبد العباس127168291162051001104
رتطبيق  360االعدادية المركزية للبني 

 علي كاظم عيىس128168292162051038036
ر يحسي 

رتطبيق  360ثانوية ادم االهلية للبني 

يمنتظر محمد إبراهيم محمود1295561232021001070 ادب 
ر 350اعدادية االسكندرية للبني 

يمحمد ثائر هاشم محمد1305562142021019148 ادب 
ر 324إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبني 

يحوراء قاسم محمود داود1315563212022224001 ي شيبان المختلطةادب 
323ثانوية ببر


