
انكليزي عام %50عالمة النجاح    نتائج امتحان اللغة األجنبية

   للقيد بدرجة الماجستير

    2022/10/02

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد اباء حسين علي900

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنيةابانوب رأفت عطا هللا349

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك ابراهيم احمد الخلف14

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية ابراهيم عبد الغني زرطيط43

سبعون70اإلنكليزيةذكرالحقوق ابراهيم علي احمد حاج بركات1137

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكراإلحصاء والبرمجةاالقتصاد ابراهيم علي زيدان165

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابابراهيم علي محمد1141

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرطب األسنان ابراهيم غسان ناصر491

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ابراهيم محمود شبيب1093

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية ابراهيم معن غانم523

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  ابراهيم ناصر دال368

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةاحالم علي عكاشه406

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  احمد ابراهيم شغري256

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك احمد خليل اسماعيل1037

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكاحمد طاهر شرابه629

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك احمد عبد الحكيم العبود71

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةاحمد عبد الحكيم عبد هللا852

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرتربة واستصالح اراضيالهندسة الزراعيةاحمد عبد اللطيف حداده929

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالهندسة البحريةالهندسة الميكانيكية احمد عبد المطلب ديب189

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك احمد عبدو عبدالخالق421
تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالطب البشري احمد عدنان رديني509

اربعون40اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك احمد علي حسين840

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةاحمد عنان غصن657

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه احمد محمد حاج ابراهيم924

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب احمد مصطفى اندرون1022

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالكيمياء البحتةالعلوم احمد منير عبده283

ستون60اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد احمد نبيل تفتافه266

تسعون90اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه احمد نزيه اسماعيل454

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية اخالص مخلص ديبو208

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق اديب علي سليمان637

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكاريج احمد محمود733

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية اسامة محمد هللو790

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية اسراء حسن حاج قاسم146

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالحقوق  اسراء محمد عطار1045

سبعون70اإلنكليزيةذكرالطب البشرياسعد نادر حسن665

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية اسكندر عز الدين فارس446

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالحقوق  اسماء علي الجندي1042

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكاسماعيل اسكندر ميا16

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالحقوق  اسيا خليل عروس981

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية اسيل نضال فوزي734

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم اشرف فؤاد اسعد553

اربعون40اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك اشرف يونس بلوط776

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرطب األسنان اغيد نعيم اسماعيل1080

ستون60اإلنكليزيةأنثىالهندسة البحريةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه االء حسان حيدر432

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةاالء يوسف نيوف549

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالحقوق  البتول سام العبد هللا191

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية البتول علي محمد360

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم البتول محمد خضور946

ستون60اإلنكليزيةذكرالحقوق  الحسين غسان حبيب1017

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم الحسين هيثم ملحم559

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق الزهراء عبد الكريم الحكمية607

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية الزهراء يحيى سليمان344
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خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرطب األسنانالكميت ابراهيم ابراهيم331

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك الكميت بسام زمزم990

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابالمهند فيصل جمل473
اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك المؤيد فيصل جمل474

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاحياء دقيقةالعلومالمى عبد هللا يازجي394

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىطب األسنان النجمه ايمن شحاده606

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومالهام صفوان الحاج عمر377

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  اليسا محمد دوبا350

ستون60اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  اليسار زكريا حسن690

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكاليسار علي حمود635

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالحقوق  اليسار محمد محمد683

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم اليسار منير حسن477

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالتربية الرياضيةاليمامه هيثم الخطيب1096

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىالطب البشريالين علي احمد621

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالهندسة البترو كيميائية امجد هيسم كنعان47

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  امل محمود احمد33

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم امل يحيى امهان222

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةاناغيم اكرم شريقا1084

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداباناغيم ياسر حيدر183

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةانتصار مصطفى صقور175

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد انغام بسام ابراهيم388

اربعون40اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهاوس غسان دغمان923

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكاية احمد صبيحة357

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ايزيس قصي عاقله888

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ايفين زهير احمد785

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك ايمان حسن الخدام67

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكايمان محمد عبود799

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم ايمان نظير بنود810

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةايمان نعيم زوان591

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية ايمن مسال طراف618

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالصيدلة ايه حسن احمد196

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية ايه حسن كيال147

خمسون50اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم ايه علي مويشه479

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةايهاب سامي مهنا630

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعيةايهاب محسن خيربك721

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم إباء نعيم ديب306

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةإنتصار محمد صقر641

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالطب البشريإياس علي احمد198

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم إيالف محمد خالد صوفي1020

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالحقوق  إيمان خالد زينو723

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالطب البشري إيمان نجم الدين عيسى714

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالحقوق  أحمد جمال اسجيع696

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالطب البشريأحمد عبد الباقي أحمد قاسم508

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب أحمد عبد المجيد اليحيى326

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم أحمد علي جلعود755

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةأحمد علي زرقه315

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالجراحة العظميةالطب البشريأحمد كمال األحمد242

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم أحمد محمد ضبلط869

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالهندسة المعماريةأحمد محمد فاتح طباع121

ستون60اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةأحمد نجاح علي آغا109

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالطب البشري أحمد هيثم الحسين510

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرطب األسنان أدهم مفيد غندور780
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ثالثة و ستون63اإلنكليزيةانثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهأريج عماد محمد37

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومأسامة أحمد سيد باكير941

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةأسمهان جمال ياسمين76

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمكأشرف هيثم اسماعيل932

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومأليسار غسان ناصر1086

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالحقوق  ألين عبد هللا ابو دست560

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالحقوق  ألين مظهر حسن78
تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية أمل سامر شريبا525

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنية أمور حسين منال975

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية أمينه صفوان ديب338

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك أنس محمد مالك سعدعلي1065

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالهندسة الكيميائيةالهندسة الكيميائية و البترولية أنس نزار اسعد954

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابأنسام سلمان اسماعيل171

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية أوس كمال معال977

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالصيدله والكيمياء الصيدليهالصيدلة أيا نضال بركات472

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك أيه اكرم عثمان672

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةآالء احمد دباح238

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  آالء جودت جوالق260

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية آالء عاطف ابراهيم182

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىطب األسنان آالء عبد السالم دياب963

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب آالء عبد الكريم سالمه969

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومآالء مصطفى القط827

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك آالء نظير محمد813

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالحقوق آالء نهاد دروبي585

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد آالء هيثم حسام الدين268

اربعون40اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية آيات غسان مخلوف139

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالصيدلة آية لؤي علي841

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية آية محمد بشار مبارك53

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةآيه احمد حسنه609

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومآيه احمد دباح892

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومآيه عبد هللا حاج نجيب693

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك آيه غازي نزهه749

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية آيه غالب ابراهيم522

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكآيه غسان نزهه861

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىالطب البشريآيه فيصل المصطفى622

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالصيدلة آيه قيس صقير133

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد آيه محمد طه447

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  باسل اسعد حمو1056

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالكترونالهمكباسل جوهر عباس142

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرداخليةالطب البشري باسل منير جمل336

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالصيدلة بتول احمد احسان294

ثمانون80اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكبتول احمد سنا501

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداببتول اياد سليطين4

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية بتول جمال مصطو974

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةبتول رفيق شريقه282

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةبتول رئيف سلوم453

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالحقوق  بتول عبد المنعم اسماعيل964

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه بتول علي علي444

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالصيدلة بتول قصي بدر601

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمك بتول محمود الخليف150

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية بتول محمود الفروي503

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  بتول هاني ابراهيم243
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم بثينه احمد فؤاد حمامي255

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةبشار اسد المحمد485

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية بشار خضر الجلد340

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالطب البشري بشار راغب أسعد1024

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية بشار شعبان ياسمين771

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالتربه والمياهالهندسة الزراعية بشار عاطف بشير127

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد بشار عبد الكريم حسن186

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك بشار عبد الكريم محمد363

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  بشار محمود موسى337

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرطب األسنان بشر محمد اعسر1099

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالحقوق بشرى عبد الوحيد جديد6

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةبشرى محمد بردو60

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبشرى نزار سعيد1015

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمك بالل خليل صبح286

سبعون70اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق بهاء أيسم عباس23

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالحقوق بيان أحمد الحدقه246

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك بيهس محمد ديوب66

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكتاال قينان سليمان579

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم تسنيم عبد الرؤوف سيد حمود436

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالرياضيات النظريةالعلوم تسنيم عمار جابضون قللي1027

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىعينيةالطب البشريتسنيم مالك الشيني535

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالصيدلة والكيمياء الصيدلية تغريد عبد االله مؤذن837

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمناهج وطرائق التدريسالتربيةتمارى راغب سبع398

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك تمام مزاحم شاكر1064

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالصيدلةتهامه عدنان خضور1145

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم تولين سلمان متوج829

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكربوليةالطب البشري تيسير حسان الصمصام148

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية تيما هيثم العلي79

ستون60اإلنكليزيةأنثىالحقوق  تيماء مازن علي793

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية تيماء محمد مهلوبي735

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىطب األسنان تيماء هيثم تميم319

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالطب البشريثائر علي سالمي1124

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةجاكلين طالل خاسكه528

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم جانيت اسعد سلمان570

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالحقوق  جذيمه محمد علي بدور1133

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية جعفر أحمد درغام960

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية جعفر جميل ساتيك505

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومجعفر رفيق خرما451

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرطب األسنان جعفر زهير وسوف703

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك جعفر زين خضور583

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية جعفر عامر سعيد502

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكجعفر علي المحمود1081

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية جعفر علي عساف1002

ستون60اإلنكليزيةذكرالحقوق  جعفر كمال الحايك265

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية جعفر محمد عطيه691

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية جعفر محمد فاضل449

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةجعفر هيثم محفوض934

ثمانون80اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكجالل ابراهيم سالمه584

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  جالل سمير ريا64

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه جلنار احمد حيدر38

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةجلنار زكي غصن236

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلومجنان جميل اسماعيل767
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ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابجنان سامي ليال364

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك جنان عمران حسن40

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةأنثىأدب انكليزياآلداب جنى سمير جوني948

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلدابجنى هاني ابراهيم367

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالحقوق جهاد بشار سفكوني267

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية جهان سمعان حسن608

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالحقوق  جوا وفيق مالح684

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية جوانا لؤي جاموس610

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب جود علي زاهر754

اربعون40اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية جودي عبد هللا سقاطي1003

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىطب األسنانجودي عبد الناصر امام199

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلومجودي محمد حالق380

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية جودي يوسف علي701

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرطب األسنانجوزيف اسحاق مهنا961

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية جوسلين سعد تركماني1053

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالحقوق  جوى عدنان الشيخ564

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهجوى معن خليل423

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالصيدلةجوى نبيل علي143

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةجيهان مفيد ديب898

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم حازم صالح العلي1057

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرطب األسنان حافظ حاتم ديوب83

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرالطب البشريحافظ ناظم حسون663

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكحامد مأمون ابراهيم654

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالحقوق حسام جمال كنجو1151

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك حسام حامد المنذر884

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن عمار وكيل704

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب حسن مالك خازم513

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكحسن ناقد ابراهيم803

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةحسين برجس البرجس928

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرطب األسنان حسين بشار خضره323

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك حسين عبد الرزاق اإلسماعيل277

اربعون40اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد حسين عبد المجيد االحمد الشبلي556

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكحسين علي اللهيبي1043

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابحسين عيسى الشيخ علي82

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومحسين معن علي1

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالصيدلة حال آصف علي676

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالحقوق حال سامي زين الدين235

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةحال غسان صبح1149

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىطب األسنانحال محمد بشماني758

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالمناهج واصول تدريس التربية الرياضيةالتربية الرياضية حال محمد حيدر97

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية حال محمود ابراهيم51

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالصيدلة حال مصطفى البيشيني781

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالحقوق  حال معتصم عيد798

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعماريةحال هاني خاتون69

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحال هيثم مهنا164

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب حلى انيس زينو698

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةحمزه محمد رمو1121

سبعون70اإلنكليزيةذكرقوىالهمكحميدوش علي حميدوش664

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالصيدلة حنان قحطان علي408

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالصيدلةحنان محمود اشقر483

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية حنين احمد خليل24

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك حنين حاتم معال910
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اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  حنين سليم عيسى461

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةحنين علي صالح562

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب حنين محمد ياسمين11

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىطب األسنانحنين منيف عبدهللا1113

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم حنين نذار سلوم921

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالعلوم السياسية حيان جابر ديب603

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرطب األسنانحيان موريس حبيب640

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك حيدر اصف سلمان748

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية حيدر حسين رزق94

سبعون70اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية حيدر علي حسين262

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية حيدر محسن عباس918

صفر0اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق حيدر محمد زهيره1112

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالصيدلة حيدر هيثم محمد195

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرهندسة الطاقة الكهربائيةالهمكحيدر ياسر خضور605

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعية حيدر يسرب صقور957

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية حيدره رمضان يوسف506
ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية حيدره سهيل علي879

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالشريعةخالد احمد برغش1104

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد خالد احمد حمزه797

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالجراحة العظميةالطب البشري خالد عماد الدين الناشي908

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد خالد مروان حمودي694
اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية خالد هشام حمصي411

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية ختام حكمت اسماعيل333

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةختام نور الدين جعفر893

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم خديجة علي بزبوز456

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم خضر عدنان حسن959

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابخلود حبيب جامع481

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةخليل حسين المحمد1122

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةخليل محمود ريشي568

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىتأميناالقتصاد  خوله محمد سليم903

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم دارين ابراهيم السيد763

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةدارين ناجي حسن159

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعينيةالطب البشريدانه جمال رقيه533

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك داني اسبر محفوض838

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةدعاء احمد حسن600

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىطب األسناندعاء حسن سنا492

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم دعاء حسين بلوي848

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةدعاء محمد حيدر271

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالتمريض دعاء محمد نوفل1009

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالتمريضدعاء مصطفى احمد1051

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومدياال جهاد منى1108

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  دياال منير فراج الشوفي976

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالحقوق  ديانا مصطفى ديبو20

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية ديانا نبيل العاصي1052

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب ديما محمد المصري599

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالشريعة ديما محمد شقره1008

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالحقوق ديمه ثائر سلوم692

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةديمه صبحي زوان577

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةديمه معن ناصر720

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمصارفاالقتصاد  دينا صقر سقر468

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية ذو الفقار اكرم رطل413

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ذو الفقار سمير صالح273
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اربعون40اإلنكليزيةذكرالحقوق ذو الفقار يوسف قرحيلي651

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  رادا علي اسماعيل1011
ستون60اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية رافي الي لوليكي1010

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية راما رياض حداد745

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالحقوق  راما سلمان اسماعيل204

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم راما عبد الرحمن الخلف469

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاتصاالتهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت راما عزيز عباس729

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية راما فرج جوني478

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالتمريض رامز علي سليمان210

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراآلالت الزراعيةالهندسة الميكانيكية رامي صالح طريبوش1047

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرهندسة مائيةالهندسة المدنية رامي محمد فاعور876

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم راميا علي شالح1048

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالصيدله والكيمياء الصيدليهالصيدلة رانيا حسام الدين الحمد34

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالحقوق  رانيا سامر عديره129

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةراويه مالك العتم863

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالحيوية الكيميائيةالعلوم رأفت هيثم حلوم215

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك ربا سليمان اسعد700

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىطب األسنان ربا محمد سعيد1038

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ربا نصر سلطان619

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب ربى احمد الخولي327

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد ربيعه ثروات خليل179

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرالطب البشري رجب مالك العبد هللا497

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةرحاب حيدر محمد8

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  رزان احمد كنجو865

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومرزان جابر دخول809

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنيةرزان رومل عسكر567

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالحقوق  رزان منذر طراف114

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابرشا جميل اسعد178

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالتمريضرشا خليفي معال649

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكرشا رائد بدوع670

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابرشا سامي عروس234

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية رشا محمد محمد366

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالطب البشريرضا زياد الشمايلة381

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةرضاب غازي الهالمي386

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم رعد تيسير جبور36

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد رغد سعد جالد1066

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية رغد عارف سلوم817

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية رغداء محمد نور االعسر359

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رفاه مروان عجوز828

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية رنا محمود علي228

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد رنا نبيل عنبريه85

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية رند بسام حسين279

اربعون40اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  رند عدنان حماد819

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالصيدلةرند وليد عباد655

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىطب األسنان رندا فرحان ياسين5

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية رنيم جميل سالمي1019

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك رنيم معن سليم372

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رهام حسين محمد261

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية رهام مزاحم شاكر1068

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رهام منير محمد992

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية رهام نبيل حمود940

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةرهام نصر شحاده652
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اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية رهف حبيب سليمان680

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رهف داود عباس883

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية رهف ياسر ديب1054

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية روان رفيق كحيلة334

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالصيدلة روان عبد المنعم حداد63

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالصيدلة روان وفيق ديوب496

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةروبينا عنان حيدر581

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك روز اكثم غانم87

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية روشان غسان حسن743

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية روال احمد خليل232

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالطب البشري روال عدنان علي983

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد روال هيثم الشيخ99

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالصيدلة روند علي بصل498

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية رؤى احمد حبيب574

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية رؤى جهاد طه25

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالطب البشريرؤى محمد منصور939

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية رؤى يونس حيدر90

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  ريان جميل زينب845

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك ريتا علي معروف187

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةريتا محمود حرفوش590

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ريتا نديم حايك445

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابريم ابراهيم منصور92

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالهندسة المدنيةريم احمد موسى487

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالحقوق  ريم صالح حمدان832

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالتمريضريم علي جلعود1076

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالصيدلةريم غسان ديب615

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالصيدلةريم فيصل اسعد616

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةريم محمد الشغري778

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية ريم محمود احمد872

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالصيدلةريم نعسان جمعه617

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةانثىالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ريم نقوال موسى475

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد ريم نور الدين مرهج811

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ريم وديع مصطفى140

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكريما عماد منصور167

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالتمريض ريما مصطفى حرب1059

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالطب البشريريهام حميد صبر434

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية زهر البان عيسى سلمان1095

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية زيد عزيز اسماعيل997

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمك زيزفون بسام رحال426

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  زين الدين محمد صلوح272

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك زين العابدين ادريس سليمان880

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك زين العابدين اكرم سليمان28

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه زين العابدين امير اسبر612

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق زين العابدين ثابت عبد هللا820

سبعون70اإلنكليزيةذكرالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهزين العابدين سمير االقرع1067

اربعون40اإلنكليزيةذكرالحقوق زين العابدين عدنان تقال489

خمسون50اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية زين العابدين عدنان قرحيلي227

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك زين العابدين يحيى جركس292

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية زين علي ابودرعه441

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية زين نوفل هريادي280

ستون60اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةزين ياسر محمود89

خمسون50اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم زين يعقوب حسن274
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ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالصيدلةزينب احمد مصطفى788

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةزينب جهاد سلوم783

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومزينب حسن عمران800

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابزينب حسين عثمان526

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالطب البشري زينب سمير عليا493

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالحقوق زينب عدنان رسالن588

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاإلذاعة والتلفزيوناالعالمزينب غازي حميشه673

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالصيدلةزينب غسان بدور647

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةزينب غسان جديد249

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالصيدلة زينب غسان زاهر973

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالحقوق  زينب قصي الحايك507

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية زينب قصي عبود746

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالحقوق  زينب كفاح سالمه802

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  زينب محمد عبيده471

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالهندسة الطبيةزينب منهل ياسين قصاب563

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالصيدلةزينب ناظم العنيد194

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية زينه سامر معال330

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية زينه سريع عيسى713

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  زينه عبد الرحمن اسماعيل466

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالصيدلة زينه علي شعبان674

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد زينه علي علي343

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالحقوق  زينه غالب ديوب742
سبعون70اإلنكليزيةأنثىالصيدلة زينه قينان كلثوم373

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةساجد محمد ادواره1136

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالحقوق ساره احمد حيدر211

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ساره خضر الخضور925

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكساره رامز قريعوش658

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ساره عزيز الصخر804

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية ساره نبيل عثمان113

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية سالم جمال معروف464

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلومسالي محمد عثمان1007

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية سام حسين حسن247

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرطب األسنان سامر احمد قصير731

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابسامر علي برهوم1006

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالحقوق سامر معن ناصر719

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةسامي فرحات العامر1118

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةساميه لؤي دنوره718

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالحقوق  ساندي حنا هلول949

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعماريةساندي مصطفى ابو خميس75

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالطب البشري سدره عبد الحميد جيفي بهلول597

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  سعاد طارق ابراهيم851

ستون60اإلنكليزيةذكرالصيدلة سعيد عماد الدين سعيد989

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد سلطان تيسير محمد ياسر النقطه1115

سبعون70اإلنكليزيةذكرالتغذية الكهربائيةالتطبيقيةسلمان احمد ديب1109

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرهندسة وإدارة التشييدالهندسة المدنيةسلمان عبد اللطيف صارم241

سبعون70اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك سلمان عدنان السيد439

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سلمى عدنان كنعان1087

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية سليم زياد نرش978

ثمانون80اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد سليم علي علي352

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالحقوق  سليم يوسف يوسف899

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكسليمان جهاد حسن759

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالتفسير والحديث والفلسفةأصول الدين والفلسفةسليمان خالد الياسين1103
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اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية سليمان مازن زريق335

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومسليمان محمد حيش536

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق سماح اسامه خديجه299
ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد سماح سمير حاج يوسف382

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  سماهر محمد ضويا732

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالتسويقإدارة األعمال سموءل سلمان شعبان264

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةأنثىالصيدلة سميا فراس يونس135

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالطب البشريسمية خميس المحمدالعيسى760

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرالتصوير الطبيالطب البشري سمير كفاح قدور137

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالصيدلة سناء جمال عفيصه962

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالحقوق  سندس مروان حداد791

ستون60اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهسوزان أسامة صوفان425

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية سوزان عبد اللطيف جقمور346

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةسوسن تاج الدين متوج1097

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوسن طالل اسماعيل661

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سوسن محمد بالل768

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  سومر احمد بيشاني258

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكسومر فواز ياغي1142
ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية سومر مدين حسن877

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةسيدرا نبيل علي248

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىالصيدلةشادن غيث عطفه500

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب شادي عالء الدين قفوره930

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد  شافع غسان ابو اسماعيل144

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةشروق عيسى متوج390

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابشروق وجيه عمران301

سبعون70اإلنكليزيةذكرالحقوق شعبان أحمد الشعبان1114

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكشعبان محمد اسماعيل706

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةشهد العسل اوفى وسوف263

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةشهد قصي اسماعيل552

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالحقوق  شيراز سلمان محفوض516

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم شيرين احمد معروف225

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية شيم حسن الخضر230

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىتقنيات حاسوبالتطبيقية صابرين حسن الشيخ953

سبعون70اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية صالح ابراهيم شطارة393

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية صالح محمد اسماعيل304

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالصيدلة صبا ايمن محمد824

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالصيدلةصبا حازم حسن1144

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالطب البشري صبا سعد عيسى254

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالصيدلةصبا وفيق علي634

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالطب البشريصباح ابراهيم حسن157

تسعة و تسعون99اإلنكليزيةذكراالدارة المالية والمصرفيةإدارة األعمال صالح اسامه جديد محمود153

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةصهباء سليمان البودي831

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالحقوق صهباء ناصر الحسين402

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق ضحى طعان احمد395

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ضحى يوسف قره جه951

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية ضياء بسام زيدان325

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية طارق حسام غانم86

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةطارق حسن الحسين558

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالتمريضطارق حسين الصغير538

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية طارق سامر مرهج490

اربعون40اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية طارق محمد خيربك310

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية عامر سمير سلطان860
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ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالتمريضعامر عارف غاجيه384

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالحقوق عامر محمد صالح عبيد1111

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية عامر مروان فاضل476

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية عامر نوفل أحمد833

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالتمريض عامر هيثم بويشة1036

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالحقوق  عائشة علي بزبوز450

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  عائشه لؤي طبشو1074

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالحقوق عبادة حامد عالء الدين1119

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرالحقوق عباده محمد االذكى667

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةعبد الرحمن فريد العليان744

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكعبد الرحمن محمد الجردي الجردي711

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  عبد الرزاق امين السيد764

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكررياض اطفالالتربيةعبد السالم غسان لحلح1131

خمسون50اإلنكليزيةذكرالحقوق  عبد العزيز يعقوب عبد الرحمن229

ستون60اإلنكليزيةذكرطب األسنان عبد القادر محمد علي تيزيني1078

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالحقوق عبد القادر محمد عواد1005

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابعبد القادر نادر الخليل العمر753

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالتمريض عبد الكريم محمد دخيل891

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالجراحة العظميةالطب البشري عبد الكريم محمود قليشه245

اربعون40اإلنكليزيةذكرالتمريض عبد هللا رامز درويش956

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب عبد هللا علي اسماعيل756

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق عبد هللا نزار سلمان727

اربعون40اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومعبد هللا هيثم صقر656

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالشريعة عبد الملك أحمد قطان864

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم عبدالهادي نبهان عثمان919

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةعبدو يحيى علوش554

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية عبيده عبد المنعم االمرط958

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابعبير احمد القابقلي643

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم عبير أمين مصطفى54

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية عبير رائد فران252

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم عبير عبد المطلب اسماعيل889

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية عبير علي خضور358

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةعبير كامل حسن705

اربعون40اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكعبير هاني حمود611

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالحقوق  عدنان وليد ناصر775

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية عدي احمد فوزي971

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية عدي هيثم البيروتي765
سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةعشتار قيس سعود544

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد عصام شكيب درويش289

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابعصام يوسف عاقل1092

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىتربية عامةالتربيةعفراء فؤاد غصن702

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد عفراء فيصل عيسى237

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىطب األسنان عفراء محسن دوبا130
ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىقوىالهمكعفراء معين الحاطوم361

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب عفراء وهيب حيدر253

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالعمارة الداخليةالفنون الجميلة عال ابراهيم احمد412

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالصيدلة عال جهاد ابراهيم134

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية عال عيسى غانم1029

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةعال غازي حسينو1025

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالصيدلة عال محمد حاتم132

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم عال مطلق سلطون740

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك عالء سليم غانم119
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ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالحقوق عالء ضاحي قاسم739

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالطب البشري عالء عماد حداد890

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالحقوق عالء ماضي عديره240

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد علي ابراهيم عثمان632

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالتمريضعلي احمد الحموي290

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك علي اكرم هيفا715

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالحقوق  علي الرضا معن ناصيف855

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالحقوق علي انيس ابراهيم569

ثالثون30اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية علي اوسامه سليمان722

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالهندسة المعماريةعلي أمير اليقه631

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب علي تيسير ديب387

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي حافظ سليم192

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق علي حسين كنعان806

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي حمدان فوزي460

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي رامز حلوم595

خمسون50اإلنكليزيةذكرالتربية الرياضية علي رفيق ابراهيم996

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرطب األسنانعلي سمير محمد531

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي طلعت سليمان2

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرهندسة مائيةالهندسة المدنية علي عصام حميد226

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك علي عمر رستمو773

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي غسان اسماعيل926

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكعلي غسان جبيلي1146

سبعون70اإلنكليزيةذكرالحقوق علي فايز علي1130

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكعلي فيصل طراف613

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك علي لؤي علوش65

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوم علي محمد حسن389

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرطب األسنان علي محمد كردي943

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةعلي محمود ابو سعيد1079

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه علي محمود عبد الرحمن774

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية علي مصطفى البيرق470

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي منير جوالق35

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق علي منير خليل484

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك علي ناهل صقور287

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي نديم الصافتلي424

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةعلي نصر محمد1120

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلومعلي هدوان رضوان699

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية علي هيثم عباس281

تسعون90اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكعلي وفيق شباني1106

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب علي يوسف حلبي93

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةعمار بسام علي353

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد عمار صالح مغرقوني120

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك عمار عبدالحكيم الديواني750

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية عمار محمد احمد275

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرطب األسنانعمار محمد العلوني177

اربعون40اإلنكليزيةذكرالحقوق عمار محمد قاسم875

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عمار منذر صبيح442

خمسون50اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعمار موسى الصالح944

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك عمار نزار نعمان847

تسعة و تسعون99اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعمار ياسر محمد خير638

سبعون70اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةعمر احمد النجار1135

ستون60اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةعمر جمعه مفرج906

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عمر فارس العلي61
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ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةعمر محمود الخالد1012

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية عمران جميل البودي836

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكعمران صياح عزقول784

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرالتربية الرياضيةعهد احمد قرحيلي688

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالتمريض عيسى محمود الضبعان717

ستون60اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةعيسى نزار التركبي18

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب غاده مالك داؤد480

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابغدير احمد ميا787

سبعة و تسعون97اإلنكليزيةذكرالتربية الرياضية غدير بسام اسكندر307

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد غدير شمس الدين بشير392

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراالتصاالتالتطبيقية غدير علي بازركان296

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالرياضيات النظريةالعلوم غدير علي لوحو1044

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية غدير قصي خدام911

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك غدير محمد اسماعيل895

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالتربية الرياضية غدير محمد جبلي998

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية غدير محمود شاهينه108

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالحقوق  غزل صفوان علي823

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكغسان جميل الزغريني149

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه غفران نزار قدار101

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىطب األسنان غنوه خالد صفيه843

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم غيث أديب الدبيات308

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك غيث محمد الحايك7

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية غيداء حكمت احمد1041

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية غيدق حافظ سليم488

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك غيدق رامي عديره968
تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابفا دي مفيد الماغوط356

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىهندسة الطاقة الكهربائيةالهمكفاتن جميل عليان205

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىالطب البشريفاتن منير الشريقي620

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالصيدلةفاتن هيثم سالمه313

تسعون90اإلنكليزيةذكرالطب البشريفادي بسام جبور625

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك فادي فجر عجيمه894

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية فادي مصطفى البيور1018

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية فاطمه ابراهيم يوسف300

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم فاطمه حسين كنعان825

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالتمريض فاطمه علي حويجه532

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالحقوق  فاطمه محمد حالق342

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية فاطمه محمد سامر بلوك284

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد فراس هيثم اسكندر219

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرطب األسنان فراس وديع خوري530

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم فرح عبد المعطي بغدادي70

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  فرح فيصل عجيب1055

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية فوزي عدنان شقره184

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية فيروز محمد حماد725

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  فينوس محمد غانم979

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  قاسم محمد محمود465

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك قحطان حسن غانم26

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد  قصي عفيف الصعبي988

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية قمر بسام نزيهه985

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم قمر عبد الخالق عبدو873

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه قمر ميسم صبوح190

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةقمر نادر خالد401

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد كارول حمدي بيك646
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خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةكارول غسان ديب596

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالطب البشريكارينا عماد عقباتي623

صفر0اإلنكليزيةذكرعينيةالطب البشري كبرئيل جميل عبداألحد494

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالحقوق كربالء ابراهيم أبو عصى1091

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد كرم تيسير حبيب320

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالهندسة المعمارية كرم حبيب حمدان604

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةكرم خضر طويل752

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب كرم نواف ازمرلي176

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك كريستين رامي عنتابلي770

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمككريم علي علي709

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية كنان سلمان عبدالهادي77

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالمناهج واصول تدريس التربية الرياضيةالتربية الرياضيةكنان معن بركات933

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةكنان يوسف العلي486

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب كنانه علي ابو خليل685

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية كندي أحمد بويشي400

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالطب البشري الرا اسامه شدود987

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه الرا عالء موسى592

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمكالرا هيثم العلي239

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابالنا أكرم عديره397

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمكالنا عبد اللطيف جبور917

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية لبابه سهيل حسن724

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى سلمان حسن520
اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب لجين عبد الرزاق يوسف512

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك لجين علي معال499

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد لجين غسان هوز180

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىالصيدلة لجين غياث زوان821

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد لجين كمال الحايك427

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةلجين محمد حسن173

اربعون40اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك لجين مفيد بكداش772

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالحقوق  لقمان جالل أحمد95

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم لما محمد دريد قالب812

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالحقوق لمى ابراهيم حسن931

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية لمى طالل بديوي682

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةلمى مازن عروس30

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابلمى يوسف عيسى160

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم لورنس فاضل الهادي1058

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم لورين احمد محفوض131

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب لورين ظريف زمرد105

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالحقوق لؤي خلف األحمد417

ستون60اإلنكليزيةذكرطب األسنان لؤي فايق الراشد904

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ليال محمد ابراهيم302

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةليال نزهت شومان539

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ليال همام الشيخ995
سبعون70اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةليث رائف سلهب365

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالتمريض ليث مازن سلوم1090

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةليث محسن اسماعيل200

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةليث محمد العلي251

ستون60اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ليدي امير ناصيف448

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية ليالس محمد صقور58

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية ليالس محمد كليه332

ستون60اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية لين عزيز احمد897

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  لين فارس زيتونه42
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اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوملين فؤاد نجيب431

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية لين متيم ديب1062

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالحقوق لين يائل ديوب547

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىالصيدلة لينا سلمان ريا576

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابلينا عبد الباسط حاج محمد822

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىطبيةالهمك لينا محمد الحسن100

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لينا محمود ابراهيم49

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ماريا وديع طاطروس504
خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالتمريضمالك عبد الكريم الرمضان الجاسم407

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةماهر محمد عجيب1116

ثالثون30اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية ماهر مقداد غانم1069

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مايا ابراهيم شمه999

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك مايا احمد بدور807

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مايا حكمات ونوس707

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةمايا عادل غطروف666

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمايا محمد اسماعيل644

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىطب األسنانمايا محمد الرحيه1030

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية مايا مصطفى عكو154

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية مايا معن الموعي188

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىقوىالهمكمايا هيثم عجيب1083

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلوم متين لطفي حاجو311

سبعون70اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةمجد احمد فنده659

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممجد الدين برهان عجان1033

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالطب البشريمجد حامد الشواخ938

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرالطب البشريمجد حسن احمد624

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمكمجد عدنان ابراهيم902

سبعون70اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك مجد ماهر تركماني1021

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةمجد محمد نصره21

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنيةمجد يونس حسن312

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمجد يونس دياب163

عشرون20اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحسن احمد خليل457

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالتربية الرياضيةمحسن احمد عباس598

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوممحمد ابراهيم سقور566

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالحقوق  محمد احمد جمعه1013

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالشريعةمحمد احمد حاجي اوغلي886

سبعون70اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد احمد ديوب293

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوممحمد امين عبد المجيد الجاسم1072

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب محمد أسامة عطار993

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةمحمد جابر شيحا814

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية محمد جاد محمد ابراهيم شخاشيرو45

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد جاد محمد فادي حوري10

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعية محمد حسام الصالح738

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةمحمد حسان الحمود1123

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةمحمد حسين مخلوف896

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالشريعة محمد حمزه حسن الشامي521

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد خضر طويل1000

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد داود سلمان669

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد زاهر عصام هنيدي795

سبعون70اإلنكليزيةذكرالتمريضمحمد زهير نواف الشمري1125

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالصيدلة محمد سليم سيد احمد986

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية محمد سليمان دقنوش737

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم محمد سمير اسكندر68
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرطب األسنانمحمد سهيل ديوب642

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب محمد شحود محمد خير الحمزة الربيع602

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  محمد صالح سعد511

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالتمريض محمد عبد الحميد علي آغا9

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد عبد الستار منزلجي849
اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالحقوق  محمد عبد الصادق زينه369

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  محمد عبد القادر عثمان881

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالحقوق  محمد عبد الناصر بكري980

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالحقوق محمد عدنان عقده534

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالحقوق  محمد عصام مصري1026

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد محمد عالوي المحمد1102

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالطب البشري محمد علي حماد712

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد علي قره فالح295

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب محمد فارس بزماوي545

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالحقوق  محمد لؤي ابراهيم761

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةمحمد محسن حمدان156

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالحقوق  محمد محسن هديوه318

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالحقوق محمد محمود الجاسر1126

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةمحمد محمود سلطان حميد1098

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالهندسة المعماريةمحمد مصباح عبد عبد الخالق443

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرطب األسنان محمد مصطفى جازه206

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد مصطفى جمعة220

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالحقوق محمد معين عبد هللا329

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك محمد نبيل نعمان422

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه محمد نور الدين الصعبي529

خمسون50اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكمحمد نور مصطفى قاقو695

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالحقوق  محمد هاني عبود842

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق محمد هيثم علي233

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةمحمد يحيى الصطيف1117

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالصيدلة محمد يوسف الشعبان517

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرتقانة األغذيةالهندسة التقنيةمحمد يوسف العجي527

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقية محمد يونس منصور84

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية محمدأبين علي حسن17

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالهندسة المعماريةمحمود جميل حسن994

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابمحمود حسن علوش1139

خمسة عشرة15اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب محمود مصطفى حج احمد440

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالطب البشري مديحة محمد قباوي710

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مديحه عهد الحموي162

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق مراد علي منصور435

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكمرام خليل نزهه697
خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مرام صالح محمد416

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية مرام منذر عدره805

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية مرح سمير سمور59

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىطب األسنان مرح سمير شيحا81

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكمرح غسان صالح668

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهمكمرح فيصل حسن201

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مرح مازن نظام850

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالطب البشريمرح محسن زيني355

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاالتصاالت البصريةالفنون الجميلة مرفت يوسف عبيد62

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالحقوق مروان ماهر يوسف561

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمروه جميل عبد هللا168

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةمريانه حسن الخضور169
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خمسة5اإلنكليزيةأنثىطبيةالهمكمريم جبر دنوره269

تسعون90اإلنكليزيةأنثىطب األسنانمريم جورج منصور1132

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مريم عدنان نزهه914

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةمريم مازن شكوحي972

ستون60اإلنكليزيةذكرالطب البشري مصطفى احمد منير ابرص907

اربعون40اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  مصطفى خليل اسماعيل193

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةمصطفى سليم االحدب1127

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالرياضيات النظريةالعلوممصطفى كمال كمون540

خمسون50اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  مصعب رياض عبد العزيز578

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية مضر مالك بلديه947

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابمضر محمد بهلولي1143

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد معاني منيع غانم1094

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم معتز رفعت مرتضى383

سبعون70اإلنكليزيةذكرالحقوق مقداد يوسف درويش730

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالحقوق مالك نصر الدين عوالي866

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  منار احمد محمد751

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكمنال نسيم ديوب967

سبعون70اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوممنى بشير قارح572

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربيةمنى كريم اصبيره1089

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابمنى محمود قريش297

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىطب األسنان منى ياسر سلطين348

خمسة عشرة15اإلنكليزيةذكرالتمريضمنير ساطع يوسف648

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد منير عفيف الضرف1134

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية مها حمدو اسماعيل826

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالصيدلةمها معين عاقل557

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكمها مناهل حبيب660

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالطب البشري مهاب منيف حداد580

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمكمهران موريس رزق792

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةمهالئيل هيثم سلطان285
اربعون40اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية مهند مالك حسن405

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية مهند محمد سواس830

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمهيار غسان عبود915

اربعون40اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابموسى مطيع عدره288

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمي جمال عسران874

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد مي سليمان شيخ مصطفى935

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مي علي صلوح56

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  مي محمد فياض459

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مياده محمد ابراهيم687

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية ميار معين صبيح779

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةمياس احمد ميا662

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية ميس جمال حسن686

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالحقوق  ميس سمير العتيري885

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية ميس عبد هللا ناصر859

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ميس مهنا سلطين128

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ميساء عبد الكريم طريفي920

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية ميسم فايز الورعه519

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد ناءل حمادي الحساني1140

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةناتالي سالم داغر80

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنادين علي االسكندر636

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالحقوق  ناصر زياد داخل العطية858
اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ناهد فيصل بليدي463

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكنائل محمود زريفه786

 

عميد المعهد العالي للغات

جومانا هديوه    . د

رئيس قسم تعليم اللغة االنكليزية

أوراس عثمان. د

رئيس شعبة االمتحانات

    ربا بيشاني

Page 17



انكليزي عام %50عالمة النجاح    نتائج امتحان اللغة األجنبية

   للقيد بدرجة الماجستير

    2022/10/02

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلوم نبال نبيل ابراهيم870

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالشريعةنبراس عبد اللطيف اللطميني1107

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية نتالي نزيه الضرف589

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نتالي وائل سعيد345

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالتصوير الطبيالطب البشري نجاة منذر حداد138
خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نجوى عبد الناصر طالب371

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىطب األسنانندى طالل صبوح347

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب ندى علي قريعوش22

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةانثىالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ندى نسيم محمد375

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك نديم علي حيدر853

سبعون70اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةنزار فرحان المطلك551

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابنسرين فيصل سليطين403

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالحقوق نصر عبد الكريم أحمد633

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالتفسير والحديث والفلسفةأصول الدين والفلسفةنضال علي الحمشان الحزوري1105

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالحقوق  نعمى صفوان الحاج عمر378

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنعمى عزيز شدود1110

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالصيدلةنعمى لؤي علي29

سبعون70اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةنغم باسم حسن317

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةنغم حافظ غنيجه27

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية نغم عفيف محمد112

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد نغم نجاح علي اغا104

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالصيدلة نماء اكرم حسن905

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكنهال أكرم علي429

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نهله علي عابد الثلجي675
سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك نوار جمال الضرف414

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىطب األسناننوار علي عثمان1147

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىإدارة موارد بشريةالعلوم اإلدارية نوال مصطفى قداد32

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالحقوق  نور احمد بلوط370

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكنور اديب محمد172

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب نور الهدى جمال كامل46

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلوم نور الهدى ياسر ابوعلي216

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نور ثائر محمد55

ستون60اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةنور جهاد ابراهيم207

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم نور خالد برهوم224

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربيةنور خالد درويش927

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه نور رياض ابوعلي218

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمك نور سجيع سليم887

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالحقوق نور عادل نزهة565

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمك نور عبد هللا رنجوس1063

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةنور عبد هللا مروه846

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالحقوق  نور عصام مصري1023

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالصيدلةنور لؤي عباس214

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةنور محمد خليلو341

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية نور محمد محمود116

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب نور هيسم حرفوش1150

خمسون50اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلومنور يوسف حمود796

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الهندسة الزراعية نور يونس زعتر1016

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالتربية الرياضية نورا جعفر سليمان437

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةنورا عدنان الحداد455

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم نورا علي علي ديب96

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم نورا عماد سلمان419

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب نورا فؤاد حواط231
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   للقيد بدرجة الماجستير

    2022/10/02

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىطب األسنان نورا ياسر رجب212

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك نورشان شريف محمد1060

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالحقوق نوره محمد صقور627

ستون60اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه نيرمين جابر اسماعيل74

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابنيرمين زكريا بيدق145

ستون60اإلنكليزيةأنثىالحقوق نيفان غدير حسن3

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمحاسبةالعلوم اإلداريةهاجر ابراهيم مجبور1101

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىطب األسنانهاجر كابري الكابري645

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب هادي ثابت عجيب1046

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالحاسبات والتحكم اآلليالهمك هادي حسين عساف41

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالحقوق هبه ابراهيم سليمان541

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب هبه هللا أيمن صيداوي410

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومهبه حسين محمود587

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هبه عدنان اسرب124

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية هبه عزيز رحال757

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابهبه علي زريقة482

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةهبه فائز علي1129

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية هبه ماهر محمد571

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هبه معين محمود39

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية هبه وائل شاهين126

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  هدى محمدديب مكاوي1032

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهديل اسامه بهرلي871

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية هديل إبراهيم حماده106

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هديل رياض احمد88

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك هديل سائر حسين815

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  هديل ماهر غره1049

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية هديل مفيد صالح518

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هزار محمد جركين221

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية هزار نضال بسيسيني952

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب هزاع محمود المصطفى984

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية هال جرجس حسنة916

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابهال حسان فيوض936

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالصيدلة هال سليمان حسن835

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق هال منير دخيل1075

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب هناء سليمان العفر882

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك هناء علوان رنجوس151

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية هنادي مصطفى أمارة15

ثمانة و تسعون98اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية هند اسامه جديد محمود202

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةهيا بديع السيد922

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية هيا خليفه سليمان13

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالطب البشري هيا زياد مكيس152

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلوم هيا عيد بدور309

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىالصيدلة هيا محمد عثمان430

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك هيا ياسر زهرا1035

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب هيام محمد الهور1040

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالكتروناألكاديمية العسكريةهيثم محمد الحسن1088

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكهيلين غسان العمشه543

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية وجد محسن سقور462

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  وجد نضال رسالن50

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد وجيه نظمات االحمد653

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكوحيد سامي عباس117

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالطب البشريورد نزيه سموع575
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سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالتمريضورد يسير فويزه844

تسعة عشرة19اإلنكليزيةأنثىالتمريض ورده محسن عديره816

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةورده محمود عبدو181

ثالثون30اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية وسام تيسير عبد الرحمن678

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد  وسام علي حسن122

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةوسيم محمد نزهه1031

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية وضاح حمود الجاسم1077

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه وفاء محسن امهنا44
سبعون70اإلنكليزيةأنثىالحقوق  وفاء محمود فران409
سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم والء احمد العليج550

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالصيدلة والء عبد هللا ابو العروس868

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب والء عمار قريعوش52

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك والء محمد اليونس679

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية والء محمد مصطفى452

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب والء وفيق ديب782

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد وليد احمد حمزه794

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالحقوق  وئام جابر خدام524

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالحقوق  وئام رفيق حايك965

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد وئام سهيل القصيري991

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية وئام وجيه حسين681

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالصيدلةيارا جابر حسن305

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالتربية الرياضية يارا راجي بركات136

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالحقوق  يارا عماد ياسين433

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالهندسة المعمارية يارا نبيل متوج586

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية يارا نضال عمور515

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب ياسمين ابراهيم فوال950

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالصيدلةياسمين توفيق غريب141

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالكترونالهمك يامن بديع مصطفى677

خمسون50اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنيةيامن عدنان حمصي428

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية يامن محمد امين باير123

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم يامن ياسر هرمز912

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم يامن يحيى اسماعيل314

ثالثون30اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابيحيى حسين محال789
تسعون90اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةيزن جورج العجي374

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنيةيزن حسن دريوس391

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  يزن سامر بكا57

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية يزن طهران بوخناق467

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية يزن غسان علي1028

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكيزن معين الحايك1148

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكررياضيات تطبيقيةالعلوم يزن نظير السنكري111

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالحقوق  يقين اسامه حسن966

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه يقين سمير علي ديب102

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةيمام معن الموعي185

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالحقوق  يوسف سعد ديوب854

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتمريض يوسف عبد هللا علي396

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةيوسف نبيل المحمد1128

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةيوسف وليد مطيري546

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالتمريض يوشع يوسف سلطان1034

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالهندسة الطبيةالهمكيوال احمد عليشه174

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوميونس سلمان العلوش1070

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوميونس محمد ليوا650

 

عميد المعهد العالي للغات

جومانا هديوه    . د

رئيس قسم تعليم اللغة االنكليزية

أوراس عثمان. د

رئيس شعبة االمتحانات

    ربا بيشاني

Page 20


