
انكليزي عام %50عالمة النجاح  نتائج امتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير

2021/09/19

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب ابراهيم أحمد الحلو396

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومابراهيم دياب مصيطف837

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانابراهيم رفيق دليله858

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان ابراهيم علي زبيدي875

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية ابراهيم فايق مياسه754

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ابراهيم محمود سليمان559

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ابراهيم منذر صالح870

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية ابراهيم نزار شعار921

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المدنية ابراهيم وليد حاج قاسم720

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد ابراهيم يوسف حسن540

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض احالم احمد احمد904

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية احمد ابراهيم المحمد660

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية احمد ابراهيم حبوس581

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية احمد اسامه زحلوط553

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك احمد اسعد احمد524

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةاحمد بسام الحسني978

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم احمد جمال عبد الناصر اليمني246

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةاحمد جودت عبد الرحمن624

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس669

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرجراحة عامةالطب البشرياحمد خالد عيد26

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد احمد رياض عباس662

غاإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكاحمد زبير حج محمد206

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية احمد سميع قيراطه423

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية احمد سهيل كرمو756

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية احمد عاطف سلمان67

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري احمد عبد الكريم حاج ابراهيم118

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائية احمد عدنان حسامو281

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرقوىالهمك احمد علي مقديد442

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية احمد عماد احمد1014

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  احمد محفوض محفوض586

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية احمد محمد سيد احمد706

اربعون40اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةاحمد محمد عبيد536

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرقوىالهمكاحمد مصطفى اسعد24

ثمانون80اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد احمد مصطفى شاكر905

سبعة وثالثون37اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك احمد نبيل قصيري391

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكاحمد نعمان بيريص394

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  اخالص محمد حمدو308

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةاريج غسان سعود906

اربعون40اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  اسامه عزيز حسن175

غاإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم اسماء اسماعيل فوز497

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداباسماء مراد خطيب648

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية اسماعيل عبد هللا عباس504

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية اقداس ابراهيم الشفيه703

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك االء رفيق الصوا598

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية البتول معن صبوح764

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريالحسن علي سعد654

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية الحسن لقمان صالح388
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سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــهمك الحسين حسن علي704

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربية الحسين ناصر الدين اسعد27

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةالهام سجيع احمد709

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالطب البشريجامعة االندلس الخاصة الياس جرجس الياس319

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري الياس فهد الرحال127

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد الياس موريس اسبر986

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكالياس موفق مدفوني763

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوماليسار محمد صالح212

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية اليسار نزار حسن534

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اماني حافظ حسون914

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية اماني محمد عزام485

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية اماني محي الدين راهب646

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك امل عماد يوسف226

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة امل فؤاد عموري777

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  امل محمود علي366

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية امواج علي عيسى284

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةامينه محمد نبيو883

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةانجل مظهر الماعود997

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك انس عبد الحميد الجا سم129

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك اوس منير حويجي964

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه اوس نجدت البري256

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةاويس مؤيد العمر محمود القاسم771

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومايفان جمال وردي292

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية ايفانا عماد ديوب947

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةايفلين عادل عثمان182

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك ايمان سميع زاهر552

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكايمن اصف صقر207

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري ايمن مدلول شاهر841

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ايناس بسيم محمد650

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية ايه علي غانم237

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  ايهم سهيم طراف844

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية إباء امين اصالن404

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعلوماتية إبراهيم سليمان البودي824

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية إيالف رفعت نداف238

ثالثون30اإلنكليزيةذكرقوىالهمكأحمد ابراهيم العبو965

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك أحمد توفيق نجوم75

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  أحمد جمعه خضير529

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريأحمد عزيز البتر620

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنية أحمد علي رضا كنجو560

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعماريةأحمد محمد فاتح طباع344

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك أحمد محمد نبيل بدوي873

غاإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية أريج مروان صقر393

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق أسامه حكمت صالح1001

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  أشرف فواز احمد122

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةألماظه سمير عبد هللا843

غاإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةألين حبيب ابراهيم9

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد أماني أحمد المزوق755
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خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم أمل عمر امهان417

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض أمين انيس حسن902

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  أمين عماد بليدي124

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية أمينه صفوان ديب903

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق أويس سليم اسماعيل197

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك أيهم محمد طاهر محمد حسن375

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضآثار اسماعيل اسماعيل4

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري آدم نزيه الضرف724

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةآصف علي بكر نجمه143

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية آصف محمد سليمان449

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالهندسة البيئيهالهندسة المدنية آالء ابراهيم سبع الليل509

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب آالء حبيب يونس966

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد آالء سمير جلعود550

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة آالء عبد الرزاق اسعد263

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربيةآالء علي خليل893

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب آالء مازن سالم296

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان آالء مالك جردي471

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك آالء محمد ربيع597

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية آالء وائل جرعا917

خمسون50اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية آالء يوسف حسن663

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكآالن رامي تومات155

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآنا نزار جبور488

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابآية محمد بزماوي912

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب آيه حسن جزار938

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  آيه زهير حسن643

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  آيه سمير شيخ احمد564

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية آيه عدنان الجالد563

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم آيه محمد انطاكلي20

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية آيه محمد درويش85

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك آيه مصطفى شمعون428

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم آيه مصطفى فاروسي684

ثمانون80اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك باسل مازن الشوارب58

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة بانه احمد حرفوش546

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية بتول احمد صارم572

غاإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم بتول اديب صالح47

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه بتول بسام محمد439

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكبتول زهر الدين خضور690

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضبتول شمس الدين جبان68

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه بتول طه منصور810

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم بتول عبد العايد25

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية بتول كمال تقال82

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم بتول يحيى نبوزي323

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم بديعة يحيى معري642

عشرون20اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومبراءة خالد الياسين159

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه براءة علي رجوح600

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم براءه ابراهيم الطويل995

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية براءه صالح شاهين128
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ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومبسام عبد السالم عدسو294

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بسماء منذر حداد185

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية بشار جهاد اسكيف476

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق بشار صبيح المطلق984

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهبشار مبارك ديب156

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب بشرى احمد مغرقوني472

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك بشرى حسن طراف467

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبشرى صالح علي733

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك بشرى عاطف شحيده683

غاإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةبشرى عبد الوهاب عيسى789

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةبشرى علي ريا54

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةبشرى فواز حماد151

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد بشرى قاسم شاهين12

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضبشرى محمود علي6

غاإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق بشرى محمود منصور655

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكبشرى نبيل فاضل840

غاإلنكليزيةذكرقوىالهمكبالل سلطان العرب657

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المدنية بهاء بسام سليمان681

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية بوراق سفر دالي احمد490

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداببيان أحمد الشيخ رشيد537

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةبيلسان هيثم نعامه686

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  تاال اسماعيل محمود661

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية تاال رباح ديوب574

ستون60اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكتحسين خليل خرما255

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد تغريد احمد شريفي55

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكتماضر ابراهيم اسماعيل680

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم تمام بالل ديب940

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية تميم نوفل عنتر596

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية تيماء جالل الحايك635

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك تيماء كامل ابراهيم911

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ثراء سيف الدين زيود229

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضثراء يحي العلوني278

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةثريا خالد اعبيد577

غاإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة ثناء محمد دخيل891

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةثواب فائز بدور163

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومجاد هللا دانيال يرته340

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعية جستين جورج سعده543

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلومجعفر احمد كيخي701

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانجعفر أحمد سليمان138

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد جعفر علي محمد66

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق جعفر لؤي جوريه369

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياةالهندسة الزراعيةجعفر مالك غره418

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعلوماتية جعفر وفيق ملحم610

غاإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية جالل فريد احمد221

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةجالل محمد عفيصه732

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق جميلة مصطفى رجب241

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومجميله طالب خليل836
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اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةجنان محمد ريحاوي627

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةجنان نزار محمد192

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلومجهاد ميشيل الشيخ341

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكجودى بسام جبور621

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومجوليا حسام مسعود973

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  جوليا مازن ماخوس316

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةجوى حسن درغام193

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  جوى هاشم قاسم699

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةجيداء رامز شحاده815

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية جيهان بشار تجور445

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  حاتم حبيب خليل676

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  حاتم علي خليل920

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حافظ محمد خير االبراهيم739

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةحامد آصف اسماعيل360

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب حبيب اسامة منصور358

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك حزم يعرب ابراهيم839

غاإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك حسام أحمد السعيد517

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري حسام محمود درويش926

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةحسن اسعد درويش996

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية حسن أسعد اسبر350

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد حسن حسين قلعيه803

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةحسن حيدر حسن860

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةحسن سليمان بدور582

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  حسن علي مرهج495

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  حسن عماد احمد954

اربعون40اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حسن محمد كمال مصري725

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابحسن محمد معال741

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان حسن مشهور الشلي320

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية حسن هيثم سليمان287

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةحسين اسعد طريفي993

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد حسين حسن بردان746

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضحسين علي العلي879

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنيةحسين غسان بهلولي963

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية حسين قصي اسعد56

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية حسين مازن جعفر694

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد حسين مجيب اسماعيل88

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية حسين هيثم مقصود1009

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكحال حسن عثمان170

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةحال راغب ناصر273

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  حال سجيع احمد708

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم حال عزات ابراهيم909

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةحال عزيز شكوحي59

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية حال كنج خيربك626

غاإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةحال نعيم طراف422

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية حليمه محمد ضلع800

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضحمد محمد العمر884

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرهندسة الطاقة الكهربائيةالهمك حمدان فريز طه376
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اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك حمزه امين عبد هللا400

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك حمزه انور غصنه149

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب حمزه تركي عاقل275

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حمزه صادق عديره674

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــإدارة األعمالحنان سجيع طرفه392

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية حنان عاطف منال ولي588

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحنان كنعان طوبال102

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومحنين حسين حبيب802

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحنين علي ابو درعه211

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعلوماتية حنين عماد ونوس607

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية حنين محمود الكاتب758

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضحنين وليد شاليش150

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حيان بسام الكوسى830

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرقوىالهمكحيدر حامد الوف52

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةحيدر خضر خاسكي142

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب حيدر سمير حميشو1005

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة الكهروميكانيكيةحيدر علي الجردي365

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية حيدر مجد مرهج900

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية حيدر محسن ديب456

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية حيدر نمير عبود274

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية حيدر هاني صالح330

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعية حيدر وائيل عيسى290

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حيدرة ايمن جابر767

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانحيدره كمال برهوم1000

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية حيدره منذر يوسف419

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  حيدره يحيى محمد797

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية خالد عبد الفتاح حكيم239

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  خالد محمد حاج يوسف117

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابخالديه محمد الجردي595

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم خديجة علي بزبوز78

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد  خضر احمد غزاله715

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية خضر قيصر سلمان930

اربعون40اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعيةخضر هيثم جديد869

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةخلود حسن احمد188

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  خلود عبد الكريم بعيتي866

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانخليل انطوان قنبز97

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان خليل أسامه جرعا826

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكخليل حسن محمود63

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  خليل محمود ميهوب753

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومخوله زكريا الحسينو907

غاإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةدانيه فهد قالب939

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه دعاء محمد يحيى949

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةدعاء مرشد علي371

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية دعاء معن سعيد584

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةديانا ابراهيم حداد254

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض ديانا حكمت مرجان555

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية ديانا سمير صايمه570
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اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديانا محسن شعبان280

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم ديانا موسى حاجي سليمان260

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  ديما حلمي قالب874

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابديما محمد برشيني2

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربيةديما محمد ديوب932

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد ديما نعمه نصير411

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ديمه يحيى اليمني322

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب دينا محسن غانم924

سبعون70اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهذو الفقار سهيل علي856

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابراما ابراهيم بديوي804

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية راما احمد احمد934

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب راما سمير حبيب377

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه راما علي صالح250

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضراما محمد محمد285

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري رامي انطوان سلوم487

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رامي عماد نعمي672

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلومرامي غازي االزرعي98

اربعون40اإلنكليزيةأنثىوقايةالهندسة الزراعية رانيا نبيل شاطر527

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق راويه بدر لولو443

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم رائد احمد خضوره42

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةربا سجيع اسكندر649

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية ربى سهيل خضور444

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية ربيع سمير جوني489

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالهمك ربيع عبد الرحمن دويبة461

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية ربيع ياسر جبور368

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب رحيله عبدالسالم العقده434

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق رزان احمد جريعه141

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رزان جهاد ارشوكيه268

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية رزان جهاد بدور801

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرزان رياض الموعي737

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رزان محمد شحاده861

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رزان نبيل ابو العروس240

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةرزق هللا احمد زعبي773

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب رشا أحمد علوش216

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية رشا جمعه الجاسم416

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رشا رضوان حسن961

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةرشا رياض دغمان61

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةرشا عفيف داود937

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضرشا علي حسن460

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك رشا علي درويش172

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية رشا عيد طوبال علي545

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رشا نزار صبيحه513

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية رصين درغام عفيف359

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومرصين كاسر كنعان847

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض رضوان مروان الصطيف532

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه رعد شفيق علي561

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرغد احمد يوسف356
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ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعيةرغد جهاد دالي975

ستون60اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية رغد عبدو الوزه726

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية رغد نزار علي897

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رقية محمد بسام قزيز948

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةرند جابر الجهني785

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية رند حسن جنيد432

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رند غاندي علي ديب768

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  رندا بسام البري566

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رندا حسن اسعد512

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضرنيم امين دوبا886

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رنيم حسين بدور518

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومرنيم سليمان مقصود809

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكرنيم علي سلمان696

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية رنيم محمد زيني435

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية رهام سائر احسان631

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىـــــالهمك رهام علي درغام459

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكرهام عمار سلمان50

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرهام معين علي618

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية رهف بسام جراد562

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك رهف سلمان حسون652

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية رهف عبد الرحمن سلمان525

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكرهف عماد الدين حبيب158

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد رهف غسان فضه458

اربعون40اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية رهف لؤي جاموس568

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريرهف محسن صالح781

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرهف محمد بليلو413

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية رهف منذر عبدو609

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه رهف يوشع الشوا258

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم روان زهير عكاري677

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةروان عبدو المرزة465

تسعون90اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريروان محمد ابراهيم261

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضروان محمد عبد الكريم16

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة روان محمد عمر سبسبي302

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلوم روز رمضان محمد743

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابروز رياض جبيلي738

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية روال سلمان حسون656

سبعون70اإلنكليزيةأنثىدوائيالصيدلة روال علي حسام الدين491

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم روال عمر عبد الرحيم395

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرؤى حبسب محال982

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرؤى سميع مظلوم90

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رؤى محمد منصور152

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه رؤى محي الدين احمد301

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية ريام عبد هللا المنيخر770

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ريان عبد الرحمن ادريس931

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضريتا طالب الحسن740

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومريف محمدمازن االبكع1006

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  ريم ابراهيم زيدان420
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ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابريم ابراهيم منصور857

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ريم اسعد كنعان628

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ريم أسامه منصور712

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية ريم جاسم االحمد590

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية ريم حسان غنوم943

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةريم فرج حمود196

غاإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ريم فيصل متوج383

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةريم محسن شاليش398

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابريم محمد حيدر983

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمك ريما وليد الخصي664

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية زهراء سلمان ميا406

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق زهراء منير زيود992

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنية زياد دمر فندي1011

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية زياد غسان حميدوش248

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية زيد حسام الجهني286

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية زين الدين محمد عسكري502

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةزين العابدين طالب نيوف799

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  زين العابدين طاهر محمد678

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك زين العابدين علي ميا298

ثمانة و تسعون98اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه زين العابدين فكرت برهوم259

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعلوماتية زين العابدين لؤي تجور608

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريزين العابدين محمد المريشه728

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك زين العابدين نائف بركات827

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد زين عبد الحميد وطفه450

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرقوىالهمك زين عساف صافي894

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية زين ياسر الحفي593

اربعون40اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم زينب ابراهيم مصطفى115

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعية زينب احمد علي466

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق زينب رامي شاهين994

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــالعلومزينب عدنان خضور787

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية زينب عزات ابراهيم791

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية زينب علي حرفوش93

غاإلنكليزيةأنثىـــــالعلوم زينب علي سلوم611

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك زينب لؤي اسعد896

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري زينب محمد الخضر916

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة زينب محمد شعبان403

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية زينب محمد صخر865

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريزينب مصطفى عمر189

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةزينب معن موسى769

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة زينب منذر يوسف373

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية زينب نزار السالم793

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابزينب ياسر محمد176

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية زينة نضال شاويش119

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية زينه عدنان خوري311

ثمانة و تسعون98اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريزينه عصام سلطان99

غاإلنكليزيةأنثىـــــالعلوم ساره رشيد حالق492

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةساره غسان سنا507
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اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  ساره محمد حسن633

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ساره محمد مروان خليل425

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ساره محمد يوسف33

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةساره هاني ماريه583

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية سالي غسان سنا506

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىتقنيات حاسوبالتطبيقية سالي محمود السمعو251

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةسالي نبيل غصن519

ثمانون80اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد سامر عالء الدين فاضل849

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد سامر يونس البري990

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةسامي عبد السالم شربتجي71

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة سدرة المنتهى سلمان الشيخ حسن945

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةسراب غسان محمد5

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق سراب فاضل درويش43

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعيةسعده طاهر ماريه493

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية سالفه احمد صارم571

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية سالفه ظافر هوشه424

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية سلمى عوض فندو347

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سلوى محمد ميهوب889

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالهندسة الكهروميكانيكيةاكاديمية االسد للهندسة العسكريةسليمان اكرم ميا925

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمك سماح كامل سعدالدين279

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض سمر ابراهيم الخنسه634

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم سمر فائز حسن23

غاإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعيةسموح احمد سلطان354

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابسناء سلمان عميران3

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك سنديا محمود سلمان956

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد سهيله زياد حاج محمد109

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  سوار وفيق عمران899

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابسوزان علي خيربك734

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية سوسن احمد بكور946

سبعون70اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك سوسن فادي دالي386

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىأدب انكليزياآلداب سوسن وائل ديب134

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية سومر حبيب حليتو494

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية سومر عدنان محرز220

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق سومر فيصل ظاهر998

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةسيدره زياد بركات236

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري سيلينه يعقوب عبد االحد927

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالهمك شادي بطرس بشاره591

عشرون20اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب شادي عالء الدين قفوره868

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية شادي موريس كفا673

اربعون40اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد  شافع غسان ابو اسماعيل915

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المدنية شامل حسين جاسم603

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري شذى اسامه هارون617

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الطبيةشراع خليل المحمد908

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاحياء دقيقةالعلوم شفاء عصام طايع326

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم شهم محمد مرهف الدحروج544

اثنان2اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد صالح حسن سيف الدين573

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعماريةصالح هيثم حربا195
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ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري صبا ابراهيم سليمان928

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية صبا رشيد عبود659

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية صبا رضوان محفوض505

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةصبا لؤي عمار829

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالهندسة الزراعيةصفاء محمد مبارك667

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية صفاء يونس سرحيل335

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية ضحى كامل سليمان675

تسعون90اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان طوني فؤاد محفوض265

سبعون70اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك ظالل عطا هدله431

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية عاصم نزار دريباتي318

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم عاكف شاهين بلوك645

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عامر صديق ديوب822

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك عامر عبد الرحيم هالل53

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية عائشه سليم مصري329

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة الكيميائية و البتروليةعبادة عبد الحكيم كيالني351

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابعبد الرحمن تيسير عبد الرحمن623

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكعبد الرحمن خالد صعيدي757

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةعبد الرحمن محمد عمار النجار783

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالشريعة عبد الرحيم ساريه زين العابدين651

غاإلنكليزيةذكرقوىالهمكعبد الرزاق عبدهللا السلطان415

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية عبد القادر احمد غريب721

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري عبد القادر بسام راجح619

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عبد هللا أمير الجردي397

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  عبد هللا طلعت البوصي774

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم عبد هللا عبد الغني عربيش835

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية عبد هللا محمد ناصر131

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابعبد المطلب محسن ذبيان985

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنية عبد الملك محمد الحاجي361

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان عبد الهادي ايمن مسعود752

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عبد الهادي خالد مشكاف405

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعبدالرحمن محمود العلي941

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابعبدالعزيز رشيد الهليوشو219

ستون60اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةعبدهللا نبيل غزيل191

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب عبسية عبد المعين معري592

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم عبير احمد احمد313

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعلوماتيةعبير علي علي94

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىلغة عربيةاآلداب عبير علي فارس357

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  عبير محمد خبازه702

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية عبير محمد عونه784

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  عتاب شريف قاجو19

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عدي سليم محمد923

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةعزام محمود قاشوش969

غاإلنكليزيةأنثىوقايةالهندسة الزراعيةعزيزه صالح صباغ795

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  عفراء علي علي685

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالغدد الصم و السكريالطب البشريعفراء قيس موسى551

خمسون50اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية عفراء يوسف حلوم666

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب عال اكرم محمد486
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تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىعلوم البستنةالهندسة الزراعية عال بديع محمد641

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية عال تيسير احمد503

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريعال عبد الحليم الهوشي14

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  عال عدنان العلي414

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية عال علي شيخ محمد300

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية عال عماد سليمان475

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد عال يحيى يوسف202

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عالء أحمد رحال806

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة الزراعية عالء بسام الديوب1010

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  عالء رامز علي247

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكركيمياءالعلومعالء علي داللة850

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عالء هيثم عبود698

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي ابراهيم ابراهيم44

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي ابراهيم الرطب385

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي احمد الحمزه اسعد778

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرنسائيةالطب البشري علي احمد الدوس967

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك علي اسامه قاضون299

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق علي انيس محمد309

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك علي ايمن يوسف944

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنية علي أميل حيدر1013

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي بسام شعبان862

عشرون20اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلداب علي بسام محمد353

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان علي بهيج حسن324

ثالثون30اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية علي توفيق جركس345

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي جالل الحايك735

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةعلي حاتم سليمان103

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي حاتم موسى811

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية علي حسن داؤد83

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةعلي خليل عبيدو882

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابعلي داهود زريق7

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي ديبو دادش315

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية علي رمضان ابو درعه317

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي رئيف زيود970

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعلي سهيل مزيق851

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك علي طاهر جنوب637

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكعلي طالل ساعود174

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي عبد المجيد حبيب539

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض علي عبد المطلب السليمان707

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي عساف شمعون136

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي عصام صبيح765

سبعون70اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك علي عصام ميا541

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك علي عفيف مهلوبي81

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية علي عمار محال364

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابعلي عيسى درويش470

سبعون70اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةعلي عيسى سلوم86

غاإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري علي غانم يوسف853

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي فائز جبور979
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اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية علي فواز خليل168

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةعلي قيس الهوشي15

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنية علي قيس ديوب558

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريعلي كامل حسن154

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان علي مالك صقر613

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد  علي محسن عمران363

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك علي محمد الرياحي45

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعلي محمد حسن87

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية علي محمد درويش65

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك علي محمد شميس297

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية علي محمد علي اغا533

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري علي محمود البعلبكي481

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعلي محمود الحسين671

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضعلي محمود سقور421

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية علي مصطفى البيرق644

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةعلي منذر فطوم96

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية علي ناصر احمد516

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعلي ناصر روميه887

اربعون40اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية علي نديم الكاج304

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي نضال حماد959

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه علي وفيق الرطب511

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكعلي يائل رجب270

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــاالعالمعلي يوسف سليمان980

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعماد جاد هللا فراشي999

ستون60اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةعماد محسن العلي حبيب629

غاإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية عمار احمد الخلف402

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك عمار اسامه مقصود877

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك عمار أمير عيسى382

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عمار شاهين بلوك691

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية عمار صالح اسبر372

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك عمار عدنان حمدان76

غاإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد  عمار علي زاهر455

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريعمار عماد الدين حسن747

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكعمار منير علي622

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابعمر احمد سليمان36

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  عمر خليل حمدان89

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضعمر عبد هللا ابو خشريف972

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالحاسبات والتحكم اآلليهمك عمر محمد نادر قريجو307

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعيسى علي متوج333

غاإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةعيسى غسان سلهب276

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعيسى ميسر جرعا187

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةغانم خليل الوهب535

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية غدير فاطر القبيلي262

غاإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية غدير محسن خليل736

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك غدير محمد اسماعيل639

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري غدير محمد ظريفه483

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد غدير نزار محمود567
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابغرام سامح سليمان177

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية غفار انور عابدين514

عشرون20اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض غنوة هاني عضيمه742

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةغنوه احمد حبيب760

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالتطبيقيةغنوه علي اسماعيل457

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية غنوى محمد عدنان البديوي604

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان غياث احمد عالن426

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةغيثاء هيثم ديب218

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومفاتنه منذر ناصر412

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية فاطمه ابراهيم يوسف40

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية فاطمه الزهراء مصطفى اصفر384

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضفاطمه عبد الرحمن العتر794

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق فاطمه عبد الكريم جبران796

غاإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةفاطمه هيثم دغرور942

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم فداء سليمان محمد962

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية فراس بشير سمهاني310

ستون60اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكفراس تيسير ابراهيم474

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض فراس مطر الحنيت المحل203

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد فراس هيثم اسكندر367

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةفرح عدنان محمد217

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريفرح عزيز ابراهيم782

تسعون90اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنية فرح منذر بدور557

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةفرح ناهل سليطين80

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانفرح هاني خيزران140

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري فريدة مصطفى بري348

ستون60اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  فيحاء رياض الحايك565

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  فيصل عبدالعزيز الدللي818

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية فينوس كمال احسينه814

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض قاسم محمد النصيرات881

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــالهمك قتيبة عبسي الشياح821

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربيةقدس طارق صاحب الدين606

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق قصي غسان شريف331

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد قمر طارق عطور820

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانكارمن شهاب كباس227

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية كامله هيثم علو766

اربعون40اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب كرم حسام فاضل716

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد كرم علي حبيب146

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد كرم مازن زيتون813

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  كرم محمد حسون615

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية كرم نذير جديد1012

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةكرم نزار رزوق464

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب كرم نواف ازمرلي73

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةكريستين نسيم التزه190

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضكريستينا سامي ابراهيم69

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية كمال ياسر حمود328

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضكناز صدوح خليل31

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلومكنان حسن الخدام123
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خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابكنانه حبيب جامع530

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية كنانه ضاحي محمد901

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريكنده سعد هللا ساره77

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم كنده منصور الختيار528

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريكندى خالد الدرويش147

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربيةالرا خالد الخالد825

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية النا مالك صقور575

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى سليم اسماعيل116

غاإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب لبنى عزيز سيد احمد282

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض لبنى مدحت رجب863

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم لجين بشير حمادية222

غاإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةلجين جابر سكيف171

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك لجين سامر ديب687

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةلجين صالح حسن95

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةلجين يوسف مسعود57

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد لما عبد الرحمن ابو قاسم823

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة لمى خالد حايك125

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لمى عدنان حسن953

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  لمى عماد قزق469

غاإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم لمى محمد بدر750

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالصيدله والكيمياء الصيدليهالصيدلةلمى ياسر معروف772

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية لميس حسان علي950

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  لور علي علي370

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرجراحة قلبالطب البشريلؤي نديم نصور991

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم ليلى عبد هللا شحود327

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكليليان كمال حسن790

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةلين بشار عيسى11

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لين رئيف حسون379

سبعة عشرة17اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية لين عدنان جديد515

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية لين محسن اسبر748

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىنسائيةالطب البشري لين محمد حسن380

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــاالقتصاد  مادلين محمود نمر468

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية ماري علي االزكي731

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريماريا جبران الخوري173

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومماريل فراس باصيل602

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية مازن رمضان ميهوب521

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية مازن مأمون سودا389

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضمالك عبد الكريم الرمضان الجاسم710

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد ماهر احمد قداد210

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربية ماهر رياض عيسه482

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية مايا امين ليال880

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم مايا رامح حب رمان496

غاإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  مايا صادق خشوف283

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة مايا علي معروف429

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان مايا محمد سلكان352

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا وفيق احمد447

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري مجد اكرم خواشقي336
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غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  مجد الدين ابراهيم حليمه84

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية مجد بسام طراف689

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  مجد صالح الحمد647

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم مجد صطام ناصيف51

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان مجد طاهر منصور321

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية مجد طالل الدن594

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد مجد علي صبيحه10

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمجد فؤاد هرمز438

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرنسائيةالطب البشري مجد محسن درويش968

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان مجد محمد ميا876

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمجد نزار دنوره776

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه مجد نضال احمد808

غاإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية محار امير احمد230

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرـــــالعلوم محسن فواز عبد هللا605

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد  محسن منير زينو625

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري محفوض ابراهيم عيد232

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد ابراهيم بدر918

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم محمد ابراهيم سعيد22

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد احمد األحمد775

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوممحمد احمد الزعبي107

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةمحمد احمد يونس981

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمحمد اسامه عبد الهادي الرفاعي144

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد امين احمد تنبكجي30

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية محمد اياد سعيد452

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد ايمن محمد نضال النعيمي145

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحمد آصف حلوم665

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية محمد بسام دعبول828

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوممحمد جهاد حسيني139

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه محمد حسن حسن842

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضمحمد خالد صعيدي759

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد خليل شيخ عبدي79

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  محمد خير الدين منال223

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضمحمد خير مصطفى المصري977

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالتطبيقية محمد ديب اسامه حماده حمشو249

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم محمد ديب خالد السيد احمد713

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد ديب محي الدين حاج احمد578

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى854

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية محمد رئيف الحاطوري436

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةمحمد سليمان ابو ديوب32

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةمحمد صفوان سلمان451

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري محمد طارق احمد كلزيه922

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه محمد عادل غانم440

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةمحمد عباس عباس408

غاإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةمحمد عبد الشيخ312

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري محمد عدنان اسكندر834

اربعون40اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد عدنان غفر636

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد عزام محمد نضال النعيمي305
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سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية محمد علي حسن الباشا585

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرتدريبالتربية الرياضيةمحمد علي عجيب18

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكمحمد علي عيسى269

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةمحمد فاروق عبد المعطي جمال حداد974

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكمحمد فؤاد احمد169

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية محمد مالك اسكندر112

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد مالك بركات288

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية محمد مالك رستم987

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد مالك عبد الرحمن عوض338

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمحمد محي المالح454

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالكيمياء البحتةالعلوم محمد مصطفى حمامي832

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمحمد مفيد الزياك399

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد منير عنيزه587

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  محمد موسى عز الدين895

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد نجدت شعبان228

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمحمد نزار حمود744

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةمحمد نزار رياض سيده730

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد نور حسن كدرو178

غاإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد نوفل شهيره872

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  محمد هاني الجردي569

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةمحمد يوسف سليمان13

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالحيوية الكيميائيةالعلوممحمدخير صبحي اسعد48

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمود احمد هواش272

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية محمود بسام المحمود508

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب محمود حسن فاضل مرعي39

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمود عبد الرزاق السيد289

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمود عبدالرحمن العلي556

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمود عدنان عليو337

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمحمود عالء الدين قره فالح157

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري محمود غسان محمد108

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكمحمود لؤي كامل409

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمحمود نادر حربه153

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربيةمحي الدين محمد حفيان346

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب مخلص رضوان المنصور1002

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية مدين رياض قشوره693

خمسون50اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مرام عبد القادر طراقجي433

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مرام هيثم عبد هللا788

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية مرح توفيق مرهج167

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية مرح خالد سليم ابو خضر349

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة مرح سامي مايال34

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب مرح عادل سلوم293

غاإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم مرح علي جلخي253

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانمرح غانم محمد682

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمرح محمد شكوح201

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية مرح محمد كليه243

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  مرح يوسف غانم49

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية مرعي احمد مهجع919
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خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةمروان عبد المنعم العوض700

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمروه عيسى حسن630

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مروه مصطفى غزال448

غاإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية مريم عبد العزيز المصطفى العلي499

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضمريم محمد اسماعيل29

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد مريم محمود البري184

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية مريم مظهر ادريس120

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية مريم ياسر صالح130

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية مصطفى اسماعيل يونس871

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب مصطفى بشير السلوم958

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مصطفى جميل شقرة751

تسعون90اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمصطفى سليم مكيه878

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه مصعب عبد الرحمن سليمان599

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية مضر مالك بلديه723

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان مضر محمد مسعود266

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكمضر معين دويري162

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب معتز باهلل عدنان دندش717

اربعون40اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه مقداد ياسر شحاده441

غاإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  منار خالد قول آغاسي132

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية منى خالد نجار224

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري منى فرج احسان576

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق منى محمد موسى538

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المدنية منير اسامه ابراهيم614

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة مها ايمن محال430

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةمهدي محمد حيدر277

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد  مهران محمد رجب267

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةمهنا موسى المنصور1007

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان مهند علي حيدر325

غاإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمهند محمود سليمان314

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد مهية احمد محمود890

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية مؤيد جهاد علي387

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد مي سليمان شيخ مصطفى179

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةمي محيا شاهين520

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ميار مصطفى عرقاوي833

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ميساء عبد الكريم ابو حسن549

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةميسم حسن مسلم74

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد  ميسم هشام عرفات473

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك ميسون هيثم الشوا762

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكراالتصاالتهمك ميالد محمود ونوس1008

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةميمون علي موسى761

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريناصر توفيق ناصر729

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم ناهد نصر الدين ابراهيم21

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب نايا ياسين علي951

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نايري هاروتيون صاغدجيان72

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان نبال عبد المجيد علي679

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  نجود فؤاد علي199

غاإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ندى محمد ماشي234
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية نرمين وفيق كفى477

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية نسرين محسن حسون214

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب نسرين محمد اسماعيل41

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية نسمة مصطفى حاج يحيى695

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةنسيبة يوسف سلوم885

سبعون70اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكنضير سليم حسن453

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكراآلثاراآلداب نظير مصطفى جمعة245

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنغم بديع حمدان668

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضنغم علي أطرش194

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة نغم مازن عجميه786

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشرينغم منجد خضور817

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  نوار تيسير عباس554

غاإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك نوار سمير زريقه638

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنوال كاسر حمود164

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد نور الدين بدر صيادي378

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية نور الهدى محمد رضا عبيد658

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نور عادل السعد291

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة نور عبد العزيز حسن374

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةنور عدنان كزعور205

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالهندسة الزراعيةنور علي اسماعيل936

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضنور فيصل الشاويش165

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةنور مجد ديب242

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومنور محمد عمر339

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم نور محمد مشلح745

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةنور منذر الدويري161

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومنور ناجي العبسي976

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية نور هيثم جوريه589

اربعون40اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه نور هيثم عيسى252

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلومنور وليد خليل988

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق نوران اديب كليه547

غاإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نورمان محمود منصور653

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــاالقتصاد  نوره حسيب محمود498

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية نيرمين منير سليمان121

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد نيروز تغلب اسماعيل295

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكنيلفا اسماعيل داوود92

ثالثون30اإلنكليزيةذكراإلحصاء والبرمجةاالقتصاد هادي حسن حسينه548

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه هاله غريب سليمان510

ستون60اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية هبا اياد احمد355

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةهبة يونس جديد362

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هبه أحمد فائز خشان852

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه آغا بكداش257

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية هبه بهجت شيخ محمد542

ستون60اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية هبه جميل جباره692

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهبه حافظ احسان446

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه حكمت ديوب204

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة هبه فاطر ابو حسين479

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية هبه ناصيف االحمد957
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اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية هبه نواف شحاده888

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية هبه هيثم صبوح437

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  هدى مالك بازيد612

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربيةهدى وليد خليل989

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض هديل احمد ديب531

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةهديل أكثم بلول805

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هديل جمال حاتم198

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب هديل صالح ميهوب343

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية هديل عبد اللطيف ديوب478

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هديل عزيز عثمان200

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة هديل عماد الدين طالب303

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكهديل لؤي الصاروخي727

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هديل محمد سليمان28

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة هديل محمود جناد271

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضهديل منذر احمد166

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهديل ياسر عاشور342

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هال خليفه سليمان579

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هال عمر ماوردي46

خمسون50اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةهال محي الدين الجردي160

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةهال ناجي حايك70

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةهمام غسان يوسف407

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب همرين محمدخليل عمر1003

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري هنر خالد عبدو233

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية هيا اديب طه601

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريهيا امير رضوان838

غاإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعيةهيا محمد جمال سفلو848

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمناهج وطرائق التدريسالتربية هيا هيثم شيبون705

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية هيا وجدي عثمان484

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد هيام اسعد قدسي410

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية هيثم احمد قرطالي697

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد هيالنه رشيد رهيجه718

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم وانه جالل سليمان933

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةوائل علي ورده845

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  وجد حبيب عجيب864

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكوجد فيصل سيد يوسف819

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب وداد كاسر سميا334

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــالعلوم السياسية وديع محمد اسماعيل807

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض وسام فائز غريبي462

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض وسيم عبد الباسط المفعالني971

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابوعد عبد الكريم مسعود264

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة وعد يونس حسن427

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق وفاء حسن هالل64

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية وفاء سجيع احمد714

غاإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب وفاء شفيق خضور306

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب وفاء محمد احسنه935

عشرون20اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوموفاء يوسف عبد الكريم1

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةوالء رياض صقر846
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ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم والء مصطفى حماد183

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريوالء يونس جموع114

ستون60اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكوئام عيسى عجيب792

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرقلبيةالطب البشري وئام وليد صهيوني522

غاإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب يارا خضور عاصي60

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان يارا دمر رومية235

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالعلوم يارا عدنان اسماعيل816

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكيارا عهد سلهب8

تسعون90اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري يارا محمد الخالدي616

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك يارا مفيد احمد133

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية يارا نضال علي501

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهياسر شريف سلطانه719

غاإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية ياسمين امير سميا38

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان ياسمين زياد مفتي711

اربعون40اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد ياسمين وجيه حلبي208

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابيامن احمد الماضي749

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد يحيى زكريا الزايد1004

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية يزن عبد الوهاب ابراهيم831

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنيةيزن لؤي ايوب898

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية يزن محمد زعرور913

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكيزن محمد يحيى209

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسره علي حبيب225

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسرى موفق كوسا148

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب يعرب وفيق علي101

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق يوسف رفيق اسكاف181

غاإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية يوسف صالح حسن523

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكيوسف علي الشنته213
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