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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكابراهيم احمد عباس224

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ابراهيم علي شامي76

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض ابراهيم علي غدير141

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية ابراهيم فايق مياسه67

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض احمد جاد هللا جديد164

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــإدارة األعمالاحمد جمال العمر الدرويش408

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوماحمد حبيب سلمان128

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية احمد حسين قره علي68

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية احمد سهيل كرمو317

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةاحمد عبد السالم كندو9

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةاحمد علي حسين342

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك احمد مالك اسعد71

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضاحمد ميزر الصبيخان101

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضاريج انيس رحال239

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ازهار سليم سيد احمد329

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــالطب البيطري اسامه ابراهيم كيوان377

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية اسماء ادهم مثبوت314

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداباسماء مراد خطيب256

ثالثون30اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةاغيد حسام منصوره52

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  الحسن زهير حمدان278

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةالحسن مالك بيطار79

ستون60اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةالحسن وفيق عجيب235

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكالحسين مالك بيطار106

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةالحسين محمد ميهوب78

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية الحوراء امين عنتر343

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةالعذراء امين عنتر407

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية اماني رشيد السمر187

خمسون50اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك امجد نضال شمسين312

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعيةاناغيم احمد بوريش117

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري انتصار محمد حوش373

سبعون70اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكاوس حسن سلهب236

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك ايمان سميع زاهر283

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض ايمان لبيب فياض142

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية إسراء عمر بوبو344

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةإيهاب ناظم كحالوي114

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك أحمد راجح أحمد202

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية أحمد محمد زيدان69

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةأحمد مخلص الجبيلي298

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةأحمد وفيق شعبو358

ثالثون30اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعيةأسعد عيسى حسن90

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابأسماء نبيل أباظلي413

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةأشرف حسن جنود119

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري أفنان سليم سيد احمد351

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومألبير كمال حنينو264

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد أماني أحمد المزوق25

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية أمل محسن محمد230

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريأميرة سامي الحسين266
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اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةأوس اسامه الخير125

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية أيهم حسام المعصراني207

اربعون40اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب أيهم صالح ميا127

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــــالهمكآالء احمد عيسى242

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةآالء حبيب سلمان53

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب آيه مروان حميشه137

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم آيه مصطفى فاروسي158

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومآيه معمر سويد49

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريباسل خالد الشيخ ياسين361

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةباسل فايز الموعي130

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك باسل كامل خضور190

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريباسل مفيد شوربا170

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضبتول علي امون86

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةبتول محمد شحاده102

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم بدرية يحيى بلوي244

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداببراءه ابراهيم المحمد العبيد303

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةبراءه عبدالحميد عبدهللا171

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب بسام علي وسوف288

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةبشار أمين السويد165

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية بشار جهاد اسكيف315

عشرون20اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةبشار سمير غفر198

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية بشار صالح محمد316

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية بشار محمد وطفي254

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  بشرى محمد عبد الرحمن332

اربعون40اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعيةبالل آصف ابراهيم292

ستون60اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية بهجت هشام صقر83

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض تسنيم حسين المسعود121

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية تيماء صابر علي70

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةثريا خالد اعبيد219

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية ثريا منير شحود274

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومجاد هللا دانيال يرته48

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية جاسم مازن الكاطع371

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكجانيت جهاد ملحم192

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةجبران محمد فهد39

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك جعفر اسعد اسعد401

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم جعفر اسكندر جديد185

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكجعفر عدنان قاسم64

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري جعفر عطا اسماعيل341

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض جعفر عمار صالح24

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق جعفر محمد حلبي367

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية جعفر معن عبد الحميد132

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرطبيةالهمكجمال ثائر شحاده92

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلومجهاد ميشيل الشيخ47

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةجوى حسن درغام293

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومجوى محمد قزق46

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب حاتم ابراهيم ديبو322

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةحامد آصف اسماعيل103
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ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةحسن احمد المصطفى108

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية حسن طالل حسين194

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكررياضيات تطبيقيةالعلومحسن غسان قداح177

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك حسن فؤاد شليحه249

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكحسن كمال شقرة222

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حسن محمد كمال مصري81

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد حسين حسن بردان118

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرقوىالهمكحسين كمال شقرة223

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىحاسباتالهندسة الكهربائية وااللكترونية حال عبد الحي البهلول365

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية حال علي بستانه260

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية حنان عاطف منال ولي318

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة حنان عز الدين هرمز75

سبعون70اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكحنان عيسى طعمه364

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية حنين محمود الكاتب319

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةحنين نبيل شما188

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حيان بسام الكوسى206

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكحيدر احمد خير بك11

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب حيدر سمير حميشو313

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم حيدر صالح معروف397

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية حيدر غياث ناصر63

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعية حيدر يسرب صقور57

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرقوىالهمكحيدره علي سويدان87

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية خديجة عبد الرحمن مبيض186

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية خضر قيصر سلمان379

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك خضر مازن ابوعيسى247

ثالثون30اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهمكخضر محسن ميهوب17

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب دالية خالد آج153

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىتربة واستصالح اراضيالهندسة الزراعيةدالين محمود المسعود156

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد دانيال جميل رجوب306

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةدانيال فايز قاسم36

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية داوود فيصل فاضل82

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديمه محمد محمود252

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري راما محمد جمال أمانة243

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم راميا علي شالح214

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةربا سجيع اسكندر406

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعلوماتية رباب اسعد ماوردي375

خمسون50اإلنكليزيةذكرقوىالهمك ربيع محمد موسى257

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية ربيع ياسر جبور238

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرزان رياض الموعي284

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريرزان عبد اللطيف محمد176

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب رشا أحمد علوش250

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية رشا يحيى خالدو65

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرغد احمد يوسف113

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رغد سالم علي228

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية رغد عبد الهادي عيسى43

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريرغد محمد ياسر ضاما169

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية رغد نزار علي229
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ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمك رنا عدنان حسن154

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري رند عبد الصمد سليمان241

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري رندا علي حبيب133

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابرنيم حسن ليال56

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومرنيم سليمان مقصود308

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريرنيم عبد الحكيم شيخ خميس217

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومرنيم عبد العليم خديجه99

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىالمناهج واصول تدريس التربية الرياضيةالتربية الرياضية رهام سميع المعلم402

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق رهف آصف عيد285

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرهف محمد بليلو374

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية رهف نصر مكحل394

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم روان زهير عكاري29

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةروان سميع شاتوري359

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية روال عدنان نصور255

ستون60اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةروال مالك نادر323

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري رؤى جودت احمد160

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالصحافةاآلدابرياض ابراهيم احمد287

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ريان عبد الرحمن ادريس326

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ريتا اصف بركات107

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  ريم ابراهيم زيدان327

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةريم احمد جوالق357

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ريم اسعد كنعان245

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ريم أحمد حمصي226

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب ريم جابر حسين240

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ريم جهاد حماد331

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ريم خالد شبار384

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةريم سالم غانم15

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ريم محمد هديه269

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضريم هيثم سليطه338

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمكريما محمد قاسم174

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريريماز علي محمد97

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعيةزكريا محمد الشكوحي111

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  زين العابدين احمد علي180

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكزين العابدين رامز غزال268

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق زين العابدين منير صالح200

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  زين عدنان محمد204

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرقوىالهمكزين مطيع محمود32

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك زينا ثابت برهوم145

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةزينب اديب حامد179

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  زينب نصر قبرصلي405

سبعة عشرة17اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد زينه دانيال جوهر181

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك زينه رياض ديب146

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةزينه سامر ميا296

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان زينه عادل محمود148

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةساره احمد داود167

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةساره غسان سنا30

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ساره محمد يوسف161
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ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةساره هاني ماريه360

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابسامر عارف ميهوب88

ثالثون30اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد سامر عالء الدين فاضل35

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةسامي عبد السالم شربتجي126

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكسامي علي سليمان175

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريسامي محمد برهوم281

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري سدير داوود ناصر336

سبعون70اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية سالم خضر علي27

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضسلمى جهاد منصور215

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية سلمى عوض فندو275

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الهندسة الزراعية سمر ابراهيم محمد291

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية سمر احمد عبود4

عشرون20اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعيةسموح احمد سلطان120

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةسميره معن سلهب157

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق سندس عيسى سلوم225

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةسهى محمد قادوس18

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد سهيله زياد حاج محمد73

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية سوزان اكرم اليقه183

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةسوسن مصطفى دياب363

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةسيدره زياد بركات305

تسعون90اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكشاهر عبدالرحمن العمر325

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةشذا نصر الحسن6

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريشروق محمد شاهين178

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلدابشروق مدحت حاتم98

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية شهد محمد عزام عبد المنعم85

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابصالح بشار العبدهللا السحل412

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان صبا احمد حبيب151

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةصبا فهد معروف28

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم صفا خليل السيد خليل400

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكضياء محمد حميدوش197

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري طارق سمير الصوفي280

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان طارق عمار بقعاوي149

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم طالب احمد حمود376

ستون60اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابظالل محمود غصون294

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عامر امير عشي195

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالكيمياء الحيويةالعلومعامر سيف هللا بشار قره جه290

عشرون20اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعبد الرحيم سعيد حجي خضر390

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري عبد القادر ابراهيم بله272

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري عبد القادر بسام راجح277

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عبد اللطيف احمد علي182

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان عبير احمد نيوف150

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عبير رايز بريقا96

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عدي سليم محمد307

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد عال يحيى يوسف115

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالتحليل الرياضيالعلومعالء احمد عثمان301

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربية عالء اسماعيل كاكور309

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةعلي احمد معال295
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية علي توفيق جركس276

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية علي صالح األحمد59

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكعلي عدنان محمد193

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةعلي عيسى داود191

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعماريةعلي عيسى ديوب213

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي فاروق حسن300

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية علي فواز خليل261

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب علي لؤي حمصي184

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرادارة ماليةاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا علي محمد مهنا134

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي نظام كنجو392

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية علي ياسر شبول411

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد علياء سؤدد عبد المجيد حبيب310

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنيةعمار جالل شداد123

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  عمار رامي حلبي143

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرمحاسبةالعلوم اإلدارية عمر أحمد تركماني23

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقية عمر محمود عنبر110

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعمران حسن عمران369

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمك عهد نبيل صارم42

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةغاده ماجد الربيعي404

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةغانم خليل الوهب391

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية غدير احمد االطرش270

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةغدير حسن عبيده410

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة غدير رجب الحافي140

سبعون70اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية غدير فاطر القبيلي350

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد غدير نزار محمود116

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب غزل محمد عباس237

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكراإلدارة والعالقات العامةالعلوم السياسيةغيث حبيب علي297

اربعون40اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةغيث علي الكاتب414

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرقوىالهمكفادي محسن احمد33

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري فارس جهاد حماد337

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمك فاطر ياسين ميا41

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةفاطمه أمين شيخ حسن55

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةفاطمه حبيب حسون93

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب فاطمه عكرمه سيد345

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية فاطمه عماد دكر259

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةفخري توفيق خير بك7

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  فرح احمد ضاهر352

سبعون70اإلنكليزيةأنثىطبيةالهمك فرح حيان شربا248

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةفرح علي الخير189

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري فريد محمد رياض الباقوني372

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىـــــالتربيةقدس طارق الدليمي72

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد كاميليا عزيز االبرص221

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريكرم اياد الصفدي95

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب كرم نواف ازمرلي159

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضكناز صدوح خليل218

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابكنانه ابراهيم دريوس124

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربيةالرا خالد الخالد263
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تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية الرا هشام ظرطيط253

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية لبنى حسن العموري80

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض لبنى مدحت رجب340

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةلجين علي درغام14

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية لقمان امين هديوه368

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةلمى عبد األمير بغدادي334

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةلورا غسان حسون135

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرجراحة قلبالطب البشريلؤي نديم نصور94

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعية ليلى حمزه ديوب366

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةليمار محمد زلخا168

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  لين شجاع علي212

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية ماهر زياد العلوش84

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا وفيق احمد109

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــالطب البيطري مجد عيسى صوان398

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعيةمجدولين عبدهللا دخيل279

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد ابراهيم بدر346

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةمحمد براء عبد الباسط قبس50

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوممحمد بهجت صالح155

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالهندسة البحريةالهمكمحمد جابر حسام الدين162

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرقوىالهمكمحمد جعفر رمضان355

ثمانون80اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد حاتم يوسف147

اربعون40اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد حسام احمد2

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم محمد ديب خالد السيد احمد339

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى381

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالتغذية الكهربائيةالتطبيقية محمد سليم هندي258

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةمحمد سليمان ابو ديوب172

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةمحمد سميع غصن227

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكمحمد سهيل كرمو302

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية محمد صالح علي321

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةمحمد طالل اوضه باشي324

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةمحمد عبد الشيخ399

خمسون50اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكمحمد عمار حاج محمود105

ثالثون30اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةمحمد عيسى ديوب210

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمحمد فهد مدنيه10

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية محمد مالك رستم22

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية محمد محسن احمد مراد353

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمحمد مفيد الزياك58

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  محمد هاني الجردي51

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمحمد يحيى سبيع الحسامي265

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمود احمد جمل383

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةمحمود مروان عدره354

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمحمود ناجي محمد409

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكمدين عبد الحميد جمعه91

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية مرح ابراهيم زويغة8

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض مرح بركات ابراهيم348

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمرح ممدوح صالح104

خمسون50اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةمروة رضا طاهر233
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ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية مروه محمد بغداد382

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمريم ابراهيم جبور38

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية مريم زيدان زيدان139

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضمريم محمد اسماعيل216

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض مريم مرداس صابوني251

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك مصطفى احمد ناصر163

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مصطفى جميل شقرة356

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك مالذ اكرم حسن282

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنيةمهدي حسن عثمان304

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابمهند عدنان شاهين203

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك مهند محمد العبيد231

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض مي علي ابراهيم208

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمياده ابراهيم شيبان286

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ميرنا فرزات اصالن136

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية ميس مطيع شحاده273

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومميس يحي اسماعيل12

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةميسم رفعت كروم262

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ناتالي محمود جركس330

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكروقايةالهندسة الزراعية ناصر محمد حربا370

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية نبراس محمود حمود201

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري نبيل محمد زاهر سابق271

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد  نرمين غسان حسون26

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب نسرين محمد بليلو347

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري نسرين محمدخير ابراهيم335

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  نضال عبد العزيز عثمان328

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية نغم محمد ابو حمام403

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض نور الدين مصطفى عيطه393

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض نور الهدى مصطفى الدغن209

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرـــــطب األسناننور سهيل حسن152

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةهبة فؤاد درغام299

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه حكمت ديوب122

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هبه نصر طريبوش61

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد هبه وحيد داؤد199

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةهديل محيو العيسى5

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هال عمر ماوردي138

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد واكيم نضال حموي196

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  وجد حبيب عجيب246

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد  وسيم عيسى ناصر60

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم والء مصطفى حماد89

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة يارا بدر حبيب385

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب يارا سمير شريف349

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة  يارا صالح قبيلي74

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالتربةالهندسة الزراعية يارا علي ملحم311

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية يحيى محمود محمود320

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد يزن محمد رشيد شخيص234

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةيوسف رامي علي40

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  يوسف عبد الحليم لولو144
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