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خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــالشريعةابتسام محمد سليم قالجو626

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرــــالحقوق ابراهيم جالل سالمه609

سبعون70اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالكلية التطبيقية احمد حسن الصياح526

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوماحمد حسن سلهب531

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  احمد حمد المحمد593

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس304

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــطب األسناناحمد دياب حماده245

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةاحمد صالح الدين شبيب25

ثالثون30اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوم احمد عبداللطيف مالخلف208

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  احمد عدنان العلي42

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــالطب البشري احمد عدنان رديني306

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة احمد علي الدكنجي184

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية احمد علي جعفر102

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك احمد علي حسين447

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهاحمد عمر نداف227

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  احمد عيد احمد189

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  احمد محمد االحمد480

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب احمد محمد المحمد193

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب احمد محمد حسن67

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية احمد محيمد الموسى449

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية اريج محمد حداد246

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة اريج محمود حسام الدين297

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــالصيدلةاسامة تيسير قرقماز553

ستون60اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  اسامه سميع خزام40

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعيةاسعد علي منصور273

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  اسيا خليل عروس576

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم اغيد هيثم سلهب561

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة الحسن منذر سعيد182

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  الحسين مفيد اليقه127

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةالغيداق محمود ديب532

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعيةالكميت سمير عطاف454

ثمانون80اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانالمهند بهجت غزال68

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاحياء دقيقةالعلومالمى عبد هللا يازجي80

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومالهام صفوان الحاج عمر413

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم اليدا جورج بايع56

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  امل محمود احمد20

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلومامل يحيى امهان221

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب انعام ابراهيم نيوف158

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية اوس رامز حلوم579

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان اوس هيثم نصور229

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة ايزابيل فادي مقدسي466

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ايمان نبيل طايع546

تسعة عشرة19اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم ايمان نظير بنود417

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــالتربية الرياضيةايمن نظير احمد261

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىتصنيع ميكانيكيالكلية التطبيقيةايناس هاني عيسى79

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك ايهاب وسيم نده211

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية إباء قيس علي450

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك أحمد ابراهيم سالمه490

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية أحمد سمير القش581

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية أحمد فصيح االحمد293

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية أحمد مفيد يوسف87

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان أريج محمود سلوم236
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خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابأسماء عمر الخالد425

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرــــالتمريض أصيد مقصود خلوف525

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةأكرم ابراهيم سباهية75

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية أليسار رغدان ميا160

تسعون90اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنيةأنور محسن سعود74

ستون60اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان أنور محمود الجوراني382

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان أوس جواد مصطفى234

خمسون50اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك أيه اكرم عثمان301

اربعون40اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةأيهاب محمد محمد153

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةآالء ايمن احمد435

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم آالء تميم هيفا359

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب آالء نزار عمران456

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىحيوية كيميائيةالعلوم آمنه منيف شكوحي556

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية آيات غسان مخلوف34

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةآية حمزه الشكوحي286

ستون60اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية آيه رجب دال126

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومآيه عبد هللا حاج نجيب219

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالحقوق باسل ماجد المحمي628

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداببتول اياد سليطين212

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالمائيو الريالهندسة المدنيةبتول بسام سعيد396

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةبتول رياض شيحا63

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  بتول علي عساف249

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم بثينه احمد فؤاد حمامي344

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداببديعه عبد الرحمن توما416

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــالتمريضبسملة محمدغازي العلي50

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداببسمه فواز عامر115

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانبشار زكريا مبروك374

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية بشار شعبان ياسمين243

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان بشار عمار دقاق138

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرــــالحقوق بشار نديم البايكي95

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المدنيةبشرى اكرم كوسا595

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية بشرى حسن حسون254

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم بشرى مصطفى سقير555

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبشرى نزار سعيد605

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةبشرى نضال ضويا477

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتحكم آليالهندسة الكهربائية وااللكترونية بكري مصطفى ريحاوي318

خمسون50اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك بالل محمود غندور159

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرــــالحقوق بهاء عبد الرزاق المحمد427

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب بهية مصطفى تموز272

ستون60اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداببيان عبد الرحمن كوشه298

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب بيان عبد الرحيم حمودي203

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىــــالشريعة تسنيم نزار رامي444

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربية تسنيم يوسف الدالي446

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمناهج وطرائق التدريسالتربيةتمارى راغب سبع463

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية تيماء ابراهيم عساف11

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة تيماء بسيم جديد10

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان تيماء هيثم تميم282

سبعة عشرة17اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ثراء حبيب علي432

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةجعفر علي حيدر210

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية جعفر محمد فاضل520

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد جعفر نزار رضوان362

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةجلنار زكي غصن21
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تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية جمال سليمان ياسين329

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرــــالحقوق جمعه عمار العبد الحنان428

ثمانون80اإلنكليزيةذكرــــالتمريض جميل منجد حسون89

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــالتمريض جنى نعمان كوبش72

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةجويل ريمون ابراهيم19

ثمانون80اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانحازم باسل دياب582

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم حازم عبد هللا عيسى549

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان حافظ عزام السباعي385

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان حذيفه عبد الرافع دامس388

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية و المصرفيةجامعة الرشيد الدولية الخاصةحسام خالد الجبه جي602

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان حسن حبيب عيسى394

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  حسن رمضان الضاهر487

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن سلمان مرتكوش462

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرــــالحقوق حسن طالل علي615

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب حسن علي قاسم423

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحسن غسان النوا577

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب حسن مالك خازم310

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــالحقوق حسين أكرم محمود174

ستون60اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد حسين عبد المجيد االحمد الشبلي484

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوم حسين عزيز برهوم619

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة حسين منير حاجي محمد29

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد حسين وليد حسيناتو430

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك حسين وليف سعد371

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك حال ابراهيم سبيهي559

ستون60اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  حال قحطان سالمه213

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية حال مفيد دروبي136

تسعة و تسعون99اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةحنين احمد مهنا242

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان حنين حمدي سويد384

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  حنين سليم عيسى99

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةحنين عصام حبيب486

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب حنين محمد ياسمين188

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية حياه محمد اندرون539

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك حيدر اصف سلمان173

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحيدر بهجت برمبو187

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمك حيدر علي خليل201

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكحيدر فايز عباس426

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالحقوق حيدر مالك حبيب632

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك حيدرا شيس حسن35

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةحيدره اكثم حسن116

اربعون40اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية حيدره يوسف قرحيلي395

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالطب البيطريخالد خليل السلوم620

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــالطب البشريخالد فاروق اليوسف378

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةختام نور الدين جعفر509

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب خديجه صبحي عبد هللا565

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنيةخضر أحمد أحمد230

ستون60اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية خضر قيصر سلمان392

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةخلدون خليل بالل162

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةخليل محمود ريشي224

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالزراعة دارين آصف اسعد324

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية دارين جنان قرادحي104

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم دعاء حسين بلوي137

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية دعاء مهدي طبه411
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية دنيا جميل زيني169

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــجامعة الشام الخاصةديانا غالب علواني631

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكديما عفيف اسماعيل551

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديما علي غرير448

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد ديمه محمدفائز المحمدالضويحي130

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  ذو الفقار أصف زريق31

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهراما اسامه عيسى81

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىتمويل ومصارفاالقتصاد  راما اليان العساف564

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم راما عبد الرحمن الخلف504

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالهندسة الكيميائيةالهندسة الكيميائية و البتروليةراما علي احمد152

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة راما علي دياب61

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان راما ماجد نصره335

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةراما نادر اصالن348

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رامه محمد ماهر سماني192

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد رامي رئيف صقور241

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالحيوية الكيميائيةالعلوم رأفت هيثم حلوم322

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية رأفت يوسف عبد هللا91

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ربا نصر سلطان44

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرــــالحقوق ربيع مازن حيدر157

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلداب ربيع نضال اسماعيل401

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان رزان احمد سلمان38

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد رغد سعد جالد352

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانرغد عماد جوني467

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرغد نعيم اليوسف128

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالمعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رفاه رضوان حجازي455

سبعون70اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومرمزي عبدو االحمد624

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية رنا رضوان صقر377

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد رنا نبيل عنبريه358

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رنيم علي حسن65

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة والكيمياء الصيدليةرنين نور الدين دريباتي299

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةرهام اديب حسنه218

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىاالحصاء الرياضيالعلوم رهام مازن حيدر156

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعماريةرهف أحمد خليل110

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرهف باسل مرهج294

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرهف ثابت محال547

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىميكانيك غزل ونسيجالهمكرهف حسان قاضي498

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنيةرهف خالد بديوي258

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابرهف راتب عليا511

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق رهف زهير صبيح383

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رهف سهيل عليا247

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرهف عبد الكريم صبيح139

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية رهف نعيم يوسف8

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم روان احمد رفاعي391

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةروز عبد العزيز احمد275

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكروز علي حمد580

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةرؤى احمد عواد597

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق رؤى يونس االبراهيم291

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية ريام محمد هدية178

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك ريم جالل خضور569

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلوم ريم جهاد فوزي461

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ريم حسن الورعه214

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــالتربية الرياضيةريم رائد حوا616
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةريم محمد الشغري321

عشرون20اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ريم محمد الصوص26

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد ريم نور الدين مرهج312

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكريم وفيق الغاشي571

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد ريما ناهل محمد43

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانزين العابدين الزلمي نزار183

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانزين العابدين سمير بالل94

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعماريةزين العابدين علي مهنا611

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانزين فائز عثمان513

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان زين محمد فهد دويدري32

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية زينب ابراهيم محمد429

اربعون40اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق زينب احمد العجوز353

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةزينب احمد دريدي332

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومزينب حسن عمران336

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابزينب حسين عثمان195

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة زينب سامر زمزم591

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةزينب سائر منصورة409

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان زينب طالل عفيف196

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب زينب عبد الحي األسود166

تسعون90اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة زينب مجد ابراهيم62

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةزينب وفيق نعمان506

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمكزينب يحيى زاهر66

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكزينه احمد ربيع508

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  زينه عبد الرحمن اسماعيل103

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية سارا يحيى قفوره471

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةساره سمير عز الدين596

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكساره غازي نزهه172

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ساره محمد تيغار552

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلومسالي محمد عثمان540

اربعون40اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالكلية التطبيقية سامر عادل العجيل األسعد60

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالكلية التطبيقيةسامي محمود اسماعيل538

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم ساندي عفيف علي86

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  سائر خالد شحادة521

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  سراب علي عدره266

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىــــالتربية الرياضية سالفه احمد صارم517

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك سلمى زكوان اصطيفي84

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكسليمان ابراهيم حسن112

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةسليمان أحمد شواخ2

ثمانون80اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية سليمان مازن زريق535

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة سماح سمير كنعان64

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالتربةالهندسة الزراعيةسماح محمد يوسف3

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  سوزان سمير البيرق453

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان شادي هيثم يونس457

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهشذى رامي سقور117

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم شكيب مسرور حمود558

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةشمس جودات قاسم308

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق شيرين سلمان سميا313

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةشيرين علي سلوم52

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية شيماء علي زكريا253

اربعون40اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالكلية التطبيقيةصادق ميهوب شعبان1

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكركيمياءالعلومصافي محمد جمال شنن424

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق صالح جمال حرفوش380
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ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية صبا محمد حسن181

ستون60اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومصبا وليد حامده71

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك صباح انور غريب522

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان صبحيه فؤاد العبد443

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق صهباء ناصر الحسين105

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكضحى بسام ابراهيم496

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  ضرغام رفيق محفوظ39

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــالحقوق ضياء محمد سلمان عويله516

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــالتمريضطارق حسين الصغير231

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك طارق سمير هاشم475

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــاالقتصاد طاهر محمد الغريبي629

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائية عادل علي الفيضي488

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عامر فراس خليل586

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية عائده عبد هللا علي37

اربعة عشرة14اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  عائشة علي بزبوز97

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد عائشه عبد السالم السعيد6

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكعباده سلمان صالحه274

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك عباده محمد مصري468

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عبد الرحمن محمد نديم بكار514

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكراإلتصاالت واإللكترونياتالهمك عبد الرحمن معن حداد410

خمسون50اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم عبد هللا غفار ابو الشمالت277

ثالثون30اإلنكليزيةذكرــــالشريعة عبد الملك أحمد قطان163

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد عبد الملك ماجد الحمودي612

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرــــالتمريض عبد الوهاب عبد الرحمن المصطفى635

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية عبيده عبد المنعم االمرط465

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعلوماتيةعدنان بشير الخطيب337

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــالصيدلةعدنان محمدخالد االبراهيم الماالتي440

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعلوماتيةعدي طلعت عبيدين150

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية عز الدين حسان الشاويش634

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابعزام سلمان ريا121

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكعزه نزار ابو فتيله524

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية عفراء ابراهيم وهوب494

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم عفراء جمال اصالن311

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية عفراء سلمان شيبان315

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان عفراء صفوان رشيد441

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية عفراء عادل اسعد93

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  عفراء عيسى يوسف علي300

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب عفراء وهيب حيدر135

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــالتمريضعال توفيق احمد27

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  عال عدنان العلي518

ستون60اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةعال غازي حسينو610

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد عال فجر حسون268

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة عال محمد حاتم372

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة االعمالجامعة الرشيد الدولية الخاصةعالء الدين بسام عجاج601

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عالء توفيق ابراهيم404

سبعون70اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عالء مصطفى ازهري134

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمك علي ابراهيم الكفري364

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي احمد صالحو474

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان علي احمد علي180

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان علي احمد علي527

ثالثون30اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكعلي اسكندر فياض119

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانعلي اكرم صالح290
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خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي بالل صالط215

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانعلي توفيق ديوب287

سبعون70اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةعلي حسين الطه598

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي رجب كنان533

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةعلي سجيع عيسى307

ثالثون30اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي سليمان سليمان399

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرــــالتمريض علي عبد هللا محمد470

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكراإلتصاالت واإللكترونياتالهمك علي عدنان زاهر360

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  علي عزيز الفازع545

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةعلي عقيل ابراهيم278

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد علي عماد العلوش434

اربعون40اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم علي عماد حسنه325

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعلي عيسى السرميني264

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي فيصل التركبي238

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية علي قصي عبد اللطيف493

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان علي محمد يوسف186

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي نضال حماد478

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد علي نور الدين عشقر578

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية علي هيثم عباس250

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد علي يوسف احمد140

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةعلي يوسف سويدان51

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عماد الدين هيثم خيربك314

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عمار عقل عصيفوري96

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية عمار محمد احمد118

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانعمار محمد العلوني244

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عمار محمد قاسم485

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالكلية التطبيقيةعمر اسماعيل مصطفى536

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عمر فارس العلي574

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعمر محمد خير البو489

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــالطب البيطري عمر محمد صابيع االبراهيم397

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد غاده احمد ابراهيم289

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان غدير مجد الدين علي529

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومغروب رياض الدعبول296

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  غزل صفوان علي479

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسة الميكانيكيةغياث عمر المالش510

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك غيث منذر غانم28

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك فادي فجر عجيمه41

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد فادي محمد غزال431

ستون60اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  فادي محمود كامل327

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرإدارة أعمالاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيافادي يحيى احمد621

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــالحقوق فاطر ماهر دروبي154

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب فاطمة بشير حمودي161

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالتسويقإدارة األعمال فاطمه رفيق فندي125

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  فاطمه يسعى الخطيب146

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة فرح اكرم حالق33

اربعون40اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  فينوس محمد غانم47

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  قاسم محمد محمود433

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية قمر بسام نزيهه458

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق كاترين بديع سمره625

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةكارال بسام بدر232

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية كارين خالد حيدر24

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرقوىالهمككامل محمد الونوس436
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سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمككرم عدنان زيزفون499

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانكريستيل عامر عمران76

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم كريمه عبد الباسط السيد120

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالكلية التطبيقيةكنان شعالن بيرق613

عشرون20اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالكلية التطبيقية كنان عادل العجيل األسعد55

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى سليم اسماعيل263

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق لجين عبدالكريم راعي501

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية لجين فريز العاصي316

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد لجين كمال الحايك280

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  لقمان نزار شباني617

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب لما بديع دويري473

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  لمى مفيد عباس542

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم لورين احمد محفوض149

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةلؤي فراس القاسم491

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةليث محسن اسماعيل347

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب لين علي الجالد16

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق لينا فهد كنعان503

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةماريا امين حماده361

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىلغة عربيةاآلداب مارينا زهير بدران295

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرــــالحقوق مالك توفيق ابراهيم107

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرــــالتمريضمالك عبد الكريم الرمضان الجاسم239

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكماهر عبد العزيز عبود4

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكربوليةالطب البشريماهر مالك حميدان381

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان ماهر هيثم عباس530

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان مايا مروان عيسى554

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىــــالتربية الرياضية مايا معن اسعد235

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا وفيق احمد370

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالتربية الرياضيةمجد خوجه أمين279

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةمجد هيثم ابراهيم566

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنيةمجد يونس حسن92

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانمحسن عصام غانم177

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــالحقوق محمد احمد منصور168

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد اسعد زريق53

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب محمد أسامة عطار557

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد بشير محمود شيخ علي627

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان محمد حسن مهند قطيني497

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرــــالشريعة محمد حمزه حسن الشامي502

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك محمد راتب احمد كسرغليون386

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــالتمريضمحمد سليمان العياش492

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانمحمد سهيل ديوب459

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةمحمد عبد الحليم ابراهيم223

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــالحقوق محمد عطا هللا كليب122

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــالطب البشري محمد علي اسعد376

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق محمد علي سيفو534

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان محمد علي صالحه341

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  محمد عماد الشيخ ابراهيم12

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةمحمد غازي اسكندر111

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرــــالشريعةمحمد غانم عمر السعد445

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرتحكم آليالهندسة الكهربائية وااللكترونية محمد غياث خطيب323

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالكلية التطبيقيةمحمد محسن حمدان197

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانمحمد محمد الوريث588

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمحمد محمد عدنان امينو98
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اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمحمد محمود حسين السعيدي442

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعماريةمحمد مصباح عبد عبد الخالق58

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالعمارة الداخليةالفنون الجميلة محمد منصور الخضر472

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرــــالتمريض محمد منصور السخني418

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد منير عنيزه604

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرميكانيك غزل ونسيجالهمك محمد نور محمد هيثم اسود351

ثمانة و تسعون98اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان محمد هاشم المقداد345

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب محمد ياسر عجلوني438

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد محمد يوسف غاليه476

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك محمود ابراهيم خليل407

سبعون70اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكمحمود نديم عامر كطاش608

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية محمود هواش حسن205

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب محيا حسين يوسف248

سبعون70اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوممرام فاتح ديب606

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية مرح عادل احمد346

اربعون40اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانمرح علي علي109

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاالتصاالت البصريةالفنون الجميلة مرفت يوسف عبيد495

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكمروه محمود جوني562

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  مروى عبد اللطيف ناصر23

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مريم سهيل عاقل57

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمريم عيسى سلهب83

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك مصطفى احمد ناصر414

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرنظم القدرةالهندسة الكهربائية وااللكترونيةمصطفى أحمد حميدي288

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرتكنولوجيا األغذيةالهندسة التقنية مصطفى محمد هيثم اسود343

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية معال محمود نوت155

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان منار علي سالمي406

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرارشاد نفسيالتربية منتجب محمد أحمد373

سبعون70اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد منتها عزيز هيفا633

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرــــاالقتصاد منذر خالد هيشان583

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  منهل غسان الشايب366

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىتخطيط رياضيالتربية الرياضية منى ابراهيم ميهوب317

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مها سليمان درويش190

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمها عدنان جعفر618

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةمها معين عاقل400

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك مي احمد سليمان77

سبعون70اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةمياده ابراهيم فاضل512

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ميراي كاسر مهنا30

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىهندسة وإدارة التشييدالهندسة المدنيةميريام سيروب فرح9

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكميس عبد المنعم ريا285

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ميس مهنا سلطين217

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية ميس نعيم سبع الليل573

سبعة عشرة17اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ميساء عبد الكريم طريفي572

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية ميالد داؤود شاهين460

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  ناصر زياد داخل العطية143

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةناهد غازي كريشات204

ثمانون80اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعماريةنبراس حسن يونس240

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نجوى عبد الناصر طالب22

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  ندى عبد الباسط دقاق328

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرــــالحقوق نديم مصطفى خلك603

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نرمين عيسى اسعد48

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية نسرين غسان صقر73

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية نسرين نعمان سلمان369
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ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنسرين وليد نطيطه622

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالكلية التطبيقيةنضال محمد خليل عمر592

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  نظير مصطفى زيني389

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نغم بسام قنب145

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية نغم حسان قاضي500

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةنهى غالب محمود519

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية نهيل جمال منال حسن14

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد نوار منير الدشر179

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  نور احمد بلوط439

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية نور سهيل حبيب257

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية نور عبد الباقي حاج ابراهيم568

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةنور عبد هللا مروه350

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةنور عالء الدين جمال الدين226

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك نور ماهر عباس368

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىــــالطب البشرينور محمد العمر العلوش206

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةنور محمد حمود281

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةنور محمد خليلو144

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية نورا عاطف حسن15

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــطب األسناننورا عماد زنجرلي259

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية نورمان فيصل عدره398

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المدنية نوره خالد الصراوي541

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىتقانة االتصاالتالكلية التطبيقية نيرفانا فائز يوسف148

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةنيرمين عبد القادر صيبعة222

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية نيروز خضر عمران340

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىــــالفنون الجميلة نيفين خالد دبج623

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية نيلوفر عبد الكريم الذهب402

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابهبه ابراهيم بوشيه464

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه حكمت ديوب505

خمسون50اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية هبه ماهر محمد225

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكهديل احمد بدور7

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية هديل احمد مسعود393

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهديل اسامه بهرلي151

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق هديل خالد السمره309

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة هديل معن خضور452

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىإدارة األعمالالعلوم اإلداريةهال ايمن عيسى233

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية هال حبيب زيود191

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية هال عصام حلوم403

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهال نديم علي251

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هال وائل غانم319

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية هيا عبد الرزاق كناني594

اربعون40اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب هيام محمد الهور587

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد هيثم يوسف العاجل614

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية هيلين سامر غدير599

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد وجيه نظمات االحمد451

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرميكانيك سفنالهندسة الميكانيكيةورد محمود مفرج46

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانوسيم محمد محسن256

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةوسيم محمد نزهه575

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  وسيم مطيع داؤد560

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم وعد معين احمد82

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم والء احمد العليج133

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان والء جمال عرب354

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــالتمريضوالء علي حسون237
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سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  وليم عدنان دالله265

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد وليم محمد صالح284

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلوم يارا حسام نجار550

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىــــالتربية الرياضية يارا راجي بركات408

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان يارا عبد الكريم ناصر106

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية يارا غسان قاسم379

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكيارا محمد الشوا220

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم يارا نبيل احمد607

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية يارا نضال عمور18

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك يارا وفيق موسى199

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية يارا وهيب سلوم507

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةياسمين كنعان داؤد357

ثالثون30اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةيائيل نضال الدويري270

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابيحيى يوسف العكله630

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــالعلوم اإلداريةيزن رياض الكش367

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانيعرب هيثم داود255

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  يقين اسامه حسن100

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةيمام معن الموعي267

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق يمامه عادل ابراهيم600

ستون60اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان يوسف ياسر حرفوش339

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــالتمريض يوشع يوسف سلطان483

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةيوال ضياء مرشد415

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالتغذية الكهربائيةالكلية التطبيقيةيونس نصر العباس365
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