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ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرانشائيهالھندسة المدنية حسن طالل حسين16
خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمحاصيلالھندسة الزراعية حسن غسان نعنوع92
خمسون50اإلنكليزيةذكرمحاصيلالھندسة الزراعية حسين احمد الشين20

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالزراعةحسين قصي خدام118
عشرون20اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  حمدان ھاني عفيف286
خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضحمزه أحمد جديد59

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالھندسة الزراعية حنين محمود الكاتب216
اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالزراعةحيدر حسن ملحم33

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرـــــــالھندسة المعمارية حيدر زھير كفا203
تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري حيدر مالك حيدر186
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تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىانشائيهالھندسة المدنية راما ميسره الحاجي107
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تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق ربيع سيسر ماشي25
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ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  زياد شھاب بدر290
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تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريسنا محمد سامي جم87
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اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عامر يوسف سلوم158
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اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرقوىالھمك عالء أحمد رحال191
 ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالھندسة المدنيةعلي حسام سليمان61
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 
ثالثون30اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي حسن علوان159
اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  علي سھيل اسماعيل247
اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالعامةالزراعة علي صابر تفاحه183
سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرانشائيهالھندسة المدنية علي عبد الحق رسوق145
اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم علي عماد حسنه156
تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالھندسة الزراعية علي محمد بھلولي46

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنان علي ناصر اسماعيل274
اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالبيئةالھندسة المدنيةعلي نزار اسبر85

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي نصر معال111
سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  علي نظام كنجو174
ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالزراعة علي ياسر شبول131
تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب عمار عبد اللطيف سقا254

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنان عمار غدير اسماعيل1
اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعة عمار ياسر الشيخه278
اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكروقاية النباتالھندسة الزراعيةعمران حسن عمران82
اربعون40اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالھندسة المدنيةعيسى علي ديوب30

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب غزل محمد عباس209
اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالعامةالزراعة غفران محمد علي العويد260
تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابفاطمه عبد هللا مزريب249
تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــــالھندسة المعماريةفرح رامي جمال226
اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالھندسة المدنية فرح سمير تامر134
ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض قاسم محمد النصيرات255
اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلة كارين حسان كامله101
خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنان كرم حسين خليفه256
ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةكفا ظافر حبيب108
ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالكلية التطبيقية كنان جھاد معال265
سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىھندسة القوى الميكانيكيةالھندسه الميكانيكيه والكھربائيه كنانة لؤي منصور210
سبعون70اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد لبنه محمود البري106
اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى حسان فنده245
سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  لقاء سھيل محمد232
سبعون70اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالھندسة المدنية لقمان امين ھديوه165
اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لمى رفيق بدور242
سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابلمى عبدالعظيم المحمد الويس164
اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية لورنس فواز الحديدي75
ستون60اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب لورنس ھيثم عديره94
تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق لورين احمد العقيبه3

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلة ليلى محمد مخلوف105
خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالھندسة المدنية لين عيسى الحسين133
اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري مازن سليمان سالمه36

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  ماھر صالح حمود122
ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنانماھر عزيز شدود172
اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  مجد الدين ابراھيم حليمه126
اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  مجد مالك ساتر28

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  مجد محمد ھديوه188
تسعون90اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري محمد أحمد عيد287
اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابمحمد حسين حسن124
 سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض محمد خير مصطفى المصري163
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 
اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضمحمد سليمان شب103
سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري محمد عبد الحكيم اليونس23

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنان محمد عدنان خضوره273
خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري محمد معال عباس257
تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكروقاية النباتالھندسة الزراعيةمحمد مفيد الزياك78
اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد نور الدين عبد الرحمن48

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمود احمد جمل284
اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالھندسة الزراعية محمود احمد حسن192
ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنانمحمود خالد اعسر277
سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالكلية التطبيقية محمود زكريا قجي132
تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمرام عدنان اسبر95

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالتربةالھندسة الزراعية مرام يوسف األحمد275
تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمناھجالتربية مرح ابراھيم زويغة69

ستون60اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالھندسة الزراعيةمرفت محمود بدور270
خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريمروه احمد حمود54

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالبحريهالھمك مريم عبدهللا كفى154
اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمريم عزيز الحداد57

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنانمصطفى أحمد يوسف241
اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري مصطفى عدنان خضوره37

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض مصطفى محمد االبراھيم197
اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالھندسة الزراعية مصطفى محمد شاقوقة80

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالبحريهالھمك مصطفى يوسف دوبا171
خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمعمر محمد اليحيى155
ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنان معين رافي صالح283
سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالتربةالھندسة الزراعية منتجب ايمن صالح137
ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  منھل جھاد قره علي86

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالطاقهالھمك مھند احمد عنتر223
تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  مھند أحمد صھيوني26

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكراالتصاالتالكلية التطبيقية مؤمن محمد عباسيه264
اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربيةميرنا جھاد جبور91
سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةميريه سعيد سليمان9

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ميس ابراھيم كاسو10
اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ميس بسيم ديب212
تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلةميس مازن ديوب168
خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربية ميس يوسف ديوب152
اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالھندسة الزراعية نادين محمد القدور213
ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالزراعة نبراس محمود حمود130
ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةنجيب ابراھيم مرتضى90

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة  ندى امير العجوز195
ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشرينذير علي حجوز72
سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعامةالھندسة الزراعية نسرين محسن حسون39
ثمانون80اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةنغم رامز سكيف63

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالھندسة المدنية نغم ميھوب سليمان114
سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرھندسة استصالح األراضيالھندسة الزراعيةنوار حسن زملوط144
اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالھمكنوار علي رزق68

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  نور الدين انيس عيون السود285
 اربعون40اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم نور بسام يوسف56
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 
سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــــالھندسة المعماريةنور طالل شومان6

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلة نور عبد الرؤوف كيخيا267
اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالھمك نور ھاشم عسكر208
سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم نور وحيد نعمان104
ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىطبيةالھمك نيرمين نضال جردي196
تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد نيروز تغلب اسماعيل166
سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــــالشريعةھاشم اسماعيل القيم38

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراتصاالتالھمكھاني ھيثم شيخ ابراھيم253
اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب ھبه جنان قرادحي7

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ھبه شعبان غره147
ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالھندسة المعلوماتية ھبه محسن جردي149
ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنان ھشام محمد بياسي139
ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرقوىالھمك ھالل سلمان ھالل115
اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالھندسة الزراعيةھند أحمد جفان77
خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةھيا جابر زاھر58

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعامةالھندسة الزراعيةھيا عبد العظيم المحمد الويس161
اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالھمك ھيا منعم اسماعيل148
ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرميكانيك عرباتاألكادمية العسكرية ورد حافظ حسون173
ثالثون30اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلوم يارا حسام نجار258
سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالھندسة الزراعيةيارا زكريا ابو حسين268
ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالتربةالھندسة الزراعية يارا علي ملحم167
اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري يزن نبيل الليوا13

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرإدارة موارد بشريةالعلوم اإلداريةيوسف أمين حماده181
ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  يوسف محمد فوز صافيا35
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