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اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىــــــــالطب البشريابتهال منيف اسبر330

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق ابراهيم عدنان سلوم392

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية ابراهيم فايق مياسه3

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية احمد امين غصون129

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهاحمد أكرم سلمان20

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق احمد راجي اديب5

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكاحمد زبير حج محمد226

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق  احمد سمير الدهن7

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشري احمد عارف الدياب223

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداباحمد علي المحمد318

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق  احمد فاضل حسن92

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرهندسة الحاسباتالهندسة المعلوماتيةاحمد يمان عز الدين سويد292

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلةاسامه عيد الخالوي293

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية اسراء حسن حاج قاسم348

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة اسماء اسماعيل مراد13

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةافين علي الحسين234

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك االء رفيق الصوا338

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق الباسل ياسر احسان9

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرمحاصيلالزراعة الحسين حافظ منصور178

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق الحسين زياد مرعب2

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق  الشريف علي الشريف محمد حلمي آل الفضل140

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اماني حافظ حسون259

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالكترونالهمكاميره ابراهيم بالل200

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  اميره فهيم ديب186

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه انغام رديف ريا371

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىــــــــالشريعةايباء صالح قمري58

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد اية محمد طرابلسية400

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  ايمان محمد عباس54

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلةايمن عبد العبد هللا290

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــــالتربية الرياضية ايه علي غانم323

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية إبراهيم أحمد األحمد45

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية أحمد علي يوسف سلوم366

اربعون40اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةأحمد غسان البري224

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكأمثل غسان حسن165

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنانأنس بسام مرتظى14

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراألتمتة الصناعيةالهندسة التقنية أيهم يوسف نبيعه401

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية آسيل اسعد سلمان173

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  آالء بسام احمد71

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد آالء سمير جلعود283

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومآالء مصطفى القط322

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآنا نزار جبور380

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة آية حسين حالق69

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالعمارة الداخليةالفنون الجميلة  آية سالم حميشو46

ستون60اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك آيه تميم فهد77

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب آيه سليم طريفي344

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية آيه سمير ارقيه116
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ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق آيه عبد الجبار شوبك115

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةآيه عمار حاج نجيب185

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد آيه مصطفى شموط299

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلة باسل سمير ديوب297

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية بتول اسعد سالمه112

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىوقايةالهندسة الزراعيةبتول امين ميهوب161

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة بتول سليمان قره علي312

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبتول سمير ميا59

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالهندسة الغذائيةالهندسة الكيميائية و البترولية بتول شحاده كراكيت190

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنيةبتول عماد الدين صقر177

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة بدريه رائد عسيلي321

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد  بشار حكمت عبد الرحمن241

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق بشرى عبد الوحيد جديد93

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنية بنانا اديب شاهين265

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق جعفر حسين دواي284

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق جميلة مصطفى رجب146

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك جميله احمد حميدوش271

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىــــــــالتربية الرياضية جوى قصي سعيد364

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةجيداء رامز شحاده126

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنان حبيب جعفر الخير152

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن سلمان مرتكوش105

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةحسن سليمان بدور133

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكحسن صالح حبقه90

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحسن غسان النوا118

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنان حسين عدنان اإلبراهيم138

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشري حسين علي حسن204

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشري حسين علي محمد310

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمعالجة فيزيائيةالعلوم الصحيةحسين محمد القبالوي386

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةحال اياد عيسى216

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  حال سجيع احمد192

اربعون40اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية حال معد الخطيب302

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق حمزه حبيب رستم134

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكحمزه عادل ميا275

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةحمزه عدنان زهره360

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق  حمزه محمود حسن341

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية حنان زهير محفوض55

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحنان كنعان طوبال260

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك حنان محمد لميا166

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةحنين فاطر ريا280

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم حنين نذار سلوم249

تسعون90اإلنكليزيةذكرالتسويقالعلوم اإلدارية حيدر وفيق مهنا207

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةخضر سعيد مصطفى171

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــــــالهندسة المعماريةخليل ابراهيم الحمدو388

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلةخليل رشيد حيدر274

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىتربة واستصالح اراضيالهندسة الزراعيةدالين محمود المسعود342

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب دعاء محمد حسان42
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية دعاء نضال منال موسى194

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةديانا علي ابو حسين86

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ديانا غسان طويل237

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديانا محسن شعبان12

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية ديانا محمد رحال267

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  ديانا مصطفى ديبو64

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابديانا هيثم علي28

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــــــالهندسة المعماريةديما أديب معروف331

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــــــالهندسة المعماريةديمة عدنان اسماعيل4

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمصارفاالقتصاد  دينا صقر سقر218

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابراما ابراهيم بديوي245

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة راما احمد الشغري67

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة راما احمد شيخ ابراهيم349

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة راما حمزه الغاشي65

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىــــــــالطب البيطريراما محمد حسبات96

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابردينه حسان عاقل385

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة رزان اكرم زوباري107

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة رشا عدنان علي370

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رغد علي علي121

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم رماح مطيع شريف266

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرنا نبيل بدور125

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة رند ياسر العساف172

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رنيم حسين بدور347

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمكرنين عبد الكريم عبود119

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومرهام احمد منصور6

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب رهام نهيد شاهين258

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومرهام يوسف فاتي328

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  رهف سعد رمضان73

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةرهف هيسم قاسم10

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعة رود نعسان حجازي163

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب روال حسن عنقا147

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك روال عبد الحكيم المحلول98

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالعامةالزراعة روال محسن غصن160

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رولى معين منصور156

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلوم رويده سليمان تموز29

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية رؤى احمد حبيب256

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية رؤى سليمان علي21

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرؤى سميع مظلوم167

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةرؤى عبد الرحمن وسوف170

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه رؤى محسن ديب203

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةريتا قصي حسن273

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ريم ابراهيم ابراهيم244

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية ريم حسان غنوم359

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةريم محمد تلجه215

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ريم ميخائيل كرتوش76

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة ريم نبيل ديوب324
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ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــــــالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ريم نقوال موسى254

اربعون40اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم ريما احمد الخليل250

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةريما عدنان ابراهيم314

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه زين العابدين علي شقيره193

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه زين العابدين منهل طريز39

ستون60اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنان زين شفيق اسمندر340

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد زين عبد الحميد وطفه296

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنان زين محمد موسى47

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعةزينب ابراهيم غليون352

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةزينب جهاد سلوم81

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك زينب لؤي اسعد305

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة زينب مجد ابراهيم127

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  زينب ناصر ناصر248

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية زينه تيسير نوفل225

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالزراعة سارا وفيق سلهب95

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  سالي حسين ابو شنب50

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب سامر بهيج يازجي243

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق سالفه محمود سليمان295

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية سلوى اكرم الدكر263

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية سليمان هاني زينو132

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه سماح علي حبيب68

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالزراعةسماح وائل حسن346

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الزراعة سمر نضال بدران100

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية سوسن احمد بكور261

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم سوسن رئيف مفرج291

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوسن طالل اسماعيل63

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالتربةالهندسة الزراعيةسومر نضال حمدان381

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعة سيندي لؤي خليل17

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةالعلوم اإلدارية شهد العسل مازن خديجه188

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  صالح سيف الدين احمد227

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب صبا منذر حسن106

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة طيب عبود سعدو378

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنانعباده سليمان حرفوش334

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عباده علي حجازي103

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكراآلثاراآلداب عباده فواز غندور327

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عبد هللا أمير الجردي389

سبعون70اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكعبد هللا نبيل شليحه396

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عدي سليم محمد41

اربعون40اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلة عزالدين خضر االسيود201

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عال حسن فهمي308

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةعال محمد سليمان235

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عالء مصطفى المحمد علي376

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكراألتمتة الصناعيةالهندسة التقنية عالء نديم الخدام363

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي ابراهيم الرطب36

ستون60اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم علي بسام بركات286

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكعلي حاتم صقار232
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اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك علي خضر محمود144

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابعلي داهود زريق384

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق  علي سليم عربي37

اربعون40اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةعلي عبد الكريم قاسم311

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي عبد المجيد حبيب51

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكعلي عدنان محمد94

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق علي عماد ناصيف289

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشري علي غانم يوسف317

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد علي غسان عصفور195

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعلي فايز مرهج303

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشريعلي محمد مهدي الياسين279

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرقوىالهمكعلي ممدوح صالح176

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق  علي نزار عروس114

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد علي نور الدين عشقر353

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةعلي هيثم حسنه382

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية عليا جودت محال213

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىزيتونالهندسة الزراعيةعلياء محمد جراد89

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  عمار رامي حلبي11

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عمار شاهين بلوك56

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عمار محمد حسبات88

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابعمار محمود بدور390

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاسبةالعلوم اإلدارية عمر أحمد تركماني395

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــــــطب األسنانغاليه صديق حمود8

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية غانم علي سلطانه149

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرــــــــالفنون الجميلة  غدير جمال ابراهيم373

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابغدير سمير معال31

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــــــالهندسة المعمارية غدير قصي خدام35

اربعون40اإلنكليزيةذكرــــــــالتربية الرياضية غدير محمد جبلي154

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية غزل محسن حسون117

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية غفار انور عابدين182

ستون60اإلنكليزيةذكرالقوى الميكانيكيهالهندسة الميكانيكية غفار كريم احمد191

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىــــــــالطب البيطريغفران رياض الذياب الشنتوري399

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىــــــــطب األسنان غنى ياسر ابراهيم336

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةغوى يحيى عجيب377

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنانفارس رضوان جدله345

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية فاطمة ابراهيم أسعد1

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد فاطمه عبد الفتاح حكيم236

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالهندسة الصناعيةالهندسة الميكانيكية فائز الياس موسى148

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية فراس بشير سمهاني257

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرتخطيط رياضيالتربية الرياضية فراس خالد طويل387

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد فراس هيثم اسكندر278

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم فرح عبد المعطي بغدادي240

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك قاسم بركات حليبيه233

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية قمر بسام نزيهه32

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم قمر خالد قدور108

خمسون50اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهكرم أصف محال142
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ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلة كرم كمال عيسى57

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةكرم محمد البيشاني184

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشريكنان حسين عباس15

ستون60اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة لبانه مقداد عساف153

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  لبنى نصر زهدي199

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه لجين محمد اشقر79

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربيةلجين محمد صبيحه180

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  لقاء سهيل محمد397

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم لمى سامر عنيزه34

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  لمى عماد قزق25

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابلنا سهيل العلي135

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك لين جمال شاهين102

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك لين قصي ابراهيم145

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لينا رامي جمال228

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابلينا عبد الباسط حاج محمد16

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاألتمتة الصناعيةالهندسة التقنية ليندا صالح عيده187

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالطيرانالهندسة الميكانيكية ماريه اسماعيل الحساني285

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق مازن مصطفى محمد159

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةماسة بازغ جبيلي356

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد ماهر احمد قداد205

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىــــــــالطب البشري ماويه مالك الخير157

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمأمون سليمان كريم محاسنه398

خمسون50اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  مجد اديب علي24

ستون60اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنان مجد حسن الكوسى209

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحسن احمد خليل214

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق محمد احمد األحمد206

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرــــــــالتمريضمحمد احمد العلوش220

اربعون40اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب محمد أسامة عطار268

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكراآلثاراآلداب محمد خضر الحميد294

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد خضر نطيطة44

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى369

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلة محمد زين العابدين سامر كارلوس عبد الرحمن355

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلةمحمد عبد الهادي يحيى يونس276

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحمد غياث عصام حميدي222

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــــــالحقوق محمد فواز محمد فهمي عبادي393

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالكلية التطبيقية محمد محمود المحمد326

خمسون50اإلنكليزيةذكرالقيادة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةمحمد مصطفى حنيفة252

اربعون40اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب محمد موفق صقر329

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةمحمد وجيه خرفان374

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــــــالتربية الرياضيةمحمد وليد اسعد394

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه محمود سعيد حنونه48

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلوم محمود سليم يونس365

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب مرام علي ميهوب18

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة مرح اكثم يوسف221

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةمرح سميع غانم281

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةمروه بهاء الدين الرفاعي272
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ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق مريم ابراهيم االسطه85

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة مريم انيس الحداد208

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــــــالهندسة المعمارية مريم عبد العزيز المصطفى العلي319

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق مريم علي ابراهيم210

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة مريم مصطفى نسلي22

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية مريم ياسر صالح391

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرتقانة االتصاالتالكلية التطبيقية مصطفى احمد عابدين61

ستون60اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشري مصطفى عماد الدين نزها202

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالبساتينالزراعةمضر أحمد عباس379

سبعون70اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممضر علي حسن354

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب معتز باهلل عدنان دندش164

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوممعتصم خير هللا خاسكي109

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرــــــــالطب البشريمعتصم علي حسن الجنابي122

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك معن عماد الدين صقر78

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب معين نائف سليمان74

سبعون70اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكمقداد احمد سليمان230

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوممنار شاكر لبوي242

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  منار عدنان ديوب70

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  منال رمضان يحيى368

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعةمنال مسعود دنوره40

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمناهل ابراهيم غدير315

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةمنى سامر كارلوس عبد الرحمن357

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمنى محمد سعيد الشيخ128

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك مها جودت اسكندر38

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة مها عادل سليمان111

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالعامةالزراعة مهند ناظم حسون158

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  مي احمد فتاحي197

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه مي هيثم كنجو351

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك ميار احمد اسبر231

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ميار حسان اسماعيل113

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ميرنا مفيد كذيلك251

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهنادين امين عرنوق238

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك ناهد نهاد الشهوان320

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابنايا حنا نعمي375

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية نبراس محمدباقي عمر52

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ندى حكمت بدور229

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابنور اسماعيل خدوج350

ستون60اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  نور الهدى محمد مصطفى196

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق  نور حسان خليل80

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية نور سليمان عيسى298

اربعون40اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك نور عماد ديبو269

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــــــالطب البشري نور هيثم كنجو358

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب نور يوسف ديب309

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم نورا اسكندر حيدر104

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــــالتربية الرياضية نورا جعفر سليمان246

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعةنورا مصطفى البيرق335
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اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نورا منير خضور82

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد نيروز تغلب اسماعيل62

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة هاجر حسن حسن169

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هبه أحمد فائز خشان372

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه حكمت ديوب255

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةهبه سلمان غزال262

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هبه عمر خليفه151

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــــــالتمريض هدى محمد غانم325

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــــالتمريض هديل احمد ديب343

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةهديل أكثم بلول306

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية هديل ياسر بدور362

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنانهشام احمد عثمان27

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرــــــــطب األسنانهمام عبد اللطيف اسماعيل367

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق هيا رائد ابراهيم175

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةوسام عهد قطران30

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب وسام محمد ابراهيم150

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــــــالحقوق وفاء حسن هالل91

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةوالء رياض صقر304

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم والء مصطفى حماد99

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكوليم غسان علي181

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلةيارا نضال سلوم101

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىــــــــالصيدلة يارا هاشم محمد183

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتمويلاالقتصاد يازد عدنان غصون49

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية ياسر ابراهيم سعيد130

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ياسمين عبد المالك العلي43

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكيزن اسامه زيني282

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــــــالصيدلةيزن اكرم مخلوف277

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسره علي حبيب72

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــــــالهندسة الكهروميكانيكيةيوسف مالك جلعود53
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