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اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري ابراهيم  حسن  جريكوس602

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلداب ابراهيم  رفيق  حسن236

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةابراهيم  علي  عالء الدين121

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرتدريبالتربية الرياضية ابراهيم  غياث  ديبو591

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةابراهيم  محمد سعيد  احمد643

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوم ابراهيم  منجد  مصطفى526

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية احمد  ابراهيم  المحمد482

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية احمد  ابراهيم  حبوس370

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشرياحمد  ابراهيم  عثمان352

سبعون70اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية احمد  اسماعيل  اسماعيل157

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية احمد  امين  غصون381

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةاحمد  حاتم  قاضي41

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوماحمد  حبيب  سلمان527

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية احمد  سهيل  كرمو317

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية احمد  سهيل  هزاع237

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري احمد  علي  ابراهيم409

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةاحمد  علي  اسماعيل644

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرقوىالهمك احمد  علي  مقديد466

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك احمد  مصطفى  حاج عمر195

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرقوىالهمك احمد  مصطفى  سوده170

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد احمد  مصطفى  شاكر307

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك احمد  نواف  ايبش254

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضاريج  انيس  رحال158

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية اسامه  ابراهيم  الخضر الحماده493

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البيطري اسامه  ابراهيم  كيوان511

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشرياسامه  امين  مرتضى124

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  اسامه  عزيز  حسن23

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  اسامه  هيثم  فيوض147

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداباسماء  مراد  خطيب540

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةاغيد  حسام  منصوره454

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعيةاغيد  نادر  سلوم481

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك االء  رفيق  الصوا423

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلةالبتول  عيد  سليمان216

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك الحسين  علي  سلطان404

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعيةالحسين  محمد  عبود567

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية الزهراء  وجيه  االسد605

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةالعذراء  امين  عنتر99

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةالهام  سجيع  احمد126

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب اماني  سلمان  خلوف292

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  امل  محمود  علي289

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري اميره  علي  ابراهيم548

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسنانانس  عبد الرحمن  العوده646

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك ايمان  سميع  زاهر544

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةايمان  عدنان  يوسف75

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض ايمان  لبيب  فياض173

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةايهم  علي  العلوني50

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  أحمد  جمعه  خضير608
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ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية أحمد  رفيق  نزيهه557

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية أحمد  عبد الكريم  اليوسف549

خمسة عشرة15اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية أحمد  عبد المنعم  الحلبية545

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية أسامه  نزار  عبده600

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعيةأسعد  عيسى  حسن196

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومألبير  كمال  حنينو233

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابألفت  محمد  ناصر98

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد أماني  أحمد  المزوق320

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةأناغيم  وهيب  حميده133

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةأوس  مروان  حبيب127

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريآريا  فواز  محمد497

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــــالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهآالء  احمد  عيسى377

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعية آالء  اديب  حسن590

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةآالء  حبيب  سلمان453

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية آالء  قصي  موسى388

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــــــطب األسنان آالء  مالك  جردي169

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك آالء  محمد  ربيع547

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــــالهندسة المعمارية آالء  نزار  جديد330

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريآالن  بنكين  سليمان489

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية آيه  عدنان  الجالد385

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد آيه  عزام  صبيح226

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآيه  عالء الدين  قفوره24

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب آيه  مروان  حميشه483

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم آيه  مصطفى  فاروسي509

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك باسل  احمد عادل  ابرص520

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية باسل  اسعد  ديب597

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضباسل  حسن  غانم633

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــــالصيدلة باسل  سلمان  حالق392

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريباسل  عماد  شيخ الشباب70

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم باسل  محمد  ساطو181

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــــالتربية الرياضيةبتول  حسام  باسط534

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد بتول  عبد الكريم  علي355

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةبتول  محمد  شحاده299

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري بتول  محمود  خلوف86

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية بتول  نزيه  المحمود550

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب بتول  وديع  شخيص7

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم بدرية  يحيى  بلوي314

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرطبيةالهمكبديع  عبد المالك  حسون111

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةبراءه  عبدالحميد  عبدهللا372

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بسماء  منذر  حداد68

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــالتربية الرياضيةبشار  سمير  غفر564

خمسون50اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية بشار  محمد  حمدان341

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك بشار  يحيا  شاهين66

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريبشرى  غسان  خليل574

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد بشرى  قاسم  شاهين89

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكبشرى  نبيل  فاضل500

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضبالل  محمد  فندو128
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ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداببيان  أحمد  الشيخ رشيد29

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  تاال  اسماعيل  محمود253

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية تسنيم  خالد  عمار560

ستون60اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية تمام  محمود  رمضان325

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية تميم  نوفل  عنتر234

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلومتهامه  اكرم  الجندي510

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةتيماء  اسامه  يونس448

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةثريا  ماهر  موسى570

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية ثريا  منير  شحود373

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومجاد هللا  دانيال  يرته470

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية جانو  نيشان  كوردموسيان386

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكجعفر  عدنان  قاسم107

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالعمارة الداخليةالفنون الجميلة  جعفر  عيسى  زمزم420

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكجعفر  محمد  طه123

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية جعفر  معن  عبد الحميد612

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  جالل  مصطفى  االعسر206

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق جميلة  مصطفى  رجب457

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومجميله  ابراهيم  السليم411

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك جميله  احمد  حميدوش394

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلومجنان  جهاد  ياسين397

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريجنان  مصطفى  شمعون496

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلةجنان  نزار  محمد398

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلومجهاد  ميشيل  الشيخ274

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكجودى  بسام  جبور573

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةجوى  حسن  درغام421

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــــاالقتصاد جيانا  حسن  محمد625

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةحامد  آصف  اسماعيل300

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية حسام  محمد ديب  كشايا288

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكحسام  نقوال  عرنوق309

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  حسام  يحيى  ابراهيم239

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةحسن  احمد  المصطفى248

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد حسن  حسين  قلعيه102

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمكحسن  عدنان  عبد الرحمن229

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري حسن  عزيز  سعود438

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةحسن  علي  عيسى58

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكررياضيات تطبيقيةالعلومحسن  غسان  قداح503

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك حسن  فؤاد  شليحه286

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكحسن  كمال  شقرة543

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكحسن  محي الدين  اسماعيل103

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية حسن  منير  حسن417

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوم حسين  عزيز  برهوم629

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضحسين  علي  العلي256

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرقوىالهمكحسين  كمال  شقرة272

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةحسين  محمد  حاج حسن343

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىـــــــالفنون الجميلة  حال  حمزه  غانم473

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  حال  سجيع  احمد134

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالحيوية البيئيةالعلومحال  موسى  االحمد337
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اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك حمزه  امين  عبد هللا412

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك حمزه  انور  غصنه539

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق حمزه  صادق  عديره358

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة حنان  عز الدين  هرمز16

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحنين  علي  ابو درعه498

اربعون40اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية حنين  محمود  الكاتب318

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حيان  بسام  الكوسى445

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكحيدر  جابر  ونوس115

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرقوىالهمكحيدر  حامد  الوف49

عشرون20اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب حيدر  سمير  حميشو245

اربعون40اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم حيدر  صالح  معروف589

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية حيدر  نمير  عبود204

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريحيدره  راتب  ريا69

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريخالد  وليد  عثمان260

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىطبيةالهمك ختام  مزاحم  ادريس393

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعية خديجه  مروان  حامده213

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومخوله  زكريا  الحسينو188

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابداليا  عبد هللا  الحلبي252

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق دريد  علي  مرتكوش210

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىتمويل واستثماراالقتصاد دعاء  شفيق  اسمندر578

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري دعاء  ضاحي  فيوض434

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية دياال  حيدر  محمود3

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض دياال  محمود  احمد368

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــــالهندسة المعماريةديانا  ابراهيم  حداد189

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريديانا  حسين  الشمالي117

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية ديانا  عماد  عكوش375

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةديانا  محمد  جديد596

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية ديفيد  عزيز  جبور5

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض ديما  علي  علي33

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابديما  محمد  برشيني444

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري ديمة  فائز  ابراهيم93

خمسون50اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةديمه  بديع  سليمان362

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةديمه  حكمت  عدره268

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية ديمه  لؤي  ابراهيم212

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومديمه  يحيى  شنتير486

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريدينا  ضياء الدين  الجندي261

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومذو الفقار  احمد  عمار559

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري راما  باسم  حسن88

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك راما  ناصف  ديب390

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري راما  هالل  خضور18

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك رامي  رامز  عباس576

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريرانيا  حسان  فقيه415

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمصارفاالقتصاد  رائد  محمد  خضور95

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةربا  سجيع  اسكندر593

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق رحيق  غياث  غانم150

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رزان  رامز  شعبان136

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةرزان  وفيق  بشور361
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تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية رزق هللا  احمد  زعبي491

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلومرغد  ابراهيم  المصطفى641

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضرغد  علي  محمد366

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية رغد  نزار  علي327

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرغدة  رضا  حيدر64

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية رفاه  عبد الستار  العبد هللا427

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رقيه  غسان  خوجه284

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري رقيه  منذر  خنسه92

خمسون50اإلنكليزيةذكرالمناهج وتقنيات التعليمالتربيةرمضان  عبدالرزاق  االحمد485

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض رنا  انيس  زيود172

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريرنيم  اسبيرو  كروم37

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومرهام  احمد  منصور153

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية رهام  سائر  احسان467

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضرهف  ايمن  االعمى645

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق رهف  آصف  عيد513

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية رهف  حسن  الورعه480

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية رهف  نصر  مكحل609

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري روان  ايمن  حرفوش87

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم روان  زهير  عكاري266

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم روال  عمر  عبد الرحيم246

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رويده  رئيف  حسين194

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضريتا  طالب  الحسن442

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ريم  ابراهيم  ابراهيم155

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  ريم  ابراهيم  زيدان472

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ريم  اسعد  كنعان192

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريريم  بسام  حاتم119

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية ريم  حسين  حبتور283

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابزهير  يونس  ابو رحال447

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية زين  سهيل  غزال523

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريزين  عبد الحميد  كناج604

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرقوىالهمكزين  مطيع  محمود44

ستون60اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك زين  وائل  المزوق146

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  زين العابدين  احمد  علي369

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضزين العابدين  محمد  عليا187

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية زينب  سلمان  عيسى291

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية زينب  علي  حرفوش167

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلومزينب  غسان  اسعد100

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق  زينب  نصر  قبرصلي626

خمسون50اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية زينه  اياد  نعامه139

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد زينه  دانيال  جوهر383

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةزينه  سامر  ميا359

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةساره  سامر  زنتوت504

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  ساره  كمال  معروف149

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري ساره  مالك  شميس429

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  ساره  محمد  حسن384

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري ساره  محمد  يوسف118

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةساره  ياسر  ملحم582
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سالي  سلمان  حواط63

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابسامر  عارف  ميهوب148

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد سامر  عالء الدين  فاضل241

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكسامي  علي  سليمان240

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق سراج  حكمة  رستم422

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية سعيد  محمد  شاقوقة371

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــالصيدلةسعيد  نبيل  اليقه568

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالتحليل الرياضيالعلومسلمان  هيثم  جوني647

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضسلمى  جهاد  منصور162

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري سليمان  حسن  حسن403

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةسمر  جميل  عيسى583

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية سمر  محمود  موسى552

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابسناء  سلمان  عميران218

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلة سندس  حسين  متوج419

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سهير  حسن  دوير232

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد سهيله  زياد  حاج محمد77

خمسون50اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك سوزان  ظريف  مرهج391

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكسيبان  علي  خلف113

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةشادي  عبد الوهاب  العرفي634

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض شاهين  نصر  العوده632

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية شذا  اكرم  أسعد506

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومشذا  محمود  شريقي344

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــــالهندسة المعماريةشغف  معن  جرجوس499

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم شهم  محمد مرهف  الدحروج97

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية شوق  علي  اجي282

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريشيراز  يوسف  بدعه495

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلوم شيريفان  عبدالباقي  اسماعيل418

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد صالح  حسن  سيف الدين199

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية صالح  عيسى  غدير20

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية صبا  ابراهيم  التركبي10

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري صبا  علي  ابراهيم231

خمسون50اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكصبا  ياسر  حسون315

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية صبحي  عبدالعزيز  عبدهللا577

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالكترونالهمكصبري  خليل  موسى465

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكصفاء  ابراهيم  مسعود297

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد  صفوان  حسين  حسن378

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك ضياء  علي  رمضان171

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكضياء  محمد  حميدوش565

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق ضياء الحق  مفيد  غانم34

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق ضياء الدين  حسن  الريم620

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد طارق  زهير  عبد الحميد244

ثمانة و تسعون98اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري طارق  فيصل  مدهن435

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم طالب  احمد  حمود595

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض طالل  مازن  جنيد249

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرهندسة كهرباء بحرياكاديمية االسد للهندسة العسكريةعامر  علي  مهنا287

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عامر  محمد ياسر  العربيني242

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكراآلثاراآلداب عباده  فواز  غندور528
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ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد عبد الحافظ  ياسر  حجازي323

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةعبد الرحمن  محمد عمار  النجار555

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرقوىالهمكعبد الرزاق  عبدهللا  السلطان104

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكعبد القادر  محمد علي  كرديه190

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عبد اللطيف  احمد  علي400

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عبد هللا  أمير  الجردي227

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  عبد هللا  طلعت  البوصي471

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم عبد هللا  عبد الغني  عربيش432

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــــالهندسة المعمارية عبد هللا  هيثم  علي554

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عبد الهادي  خالد  مشكاف31

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض عبدالقهار  جبار  المحمد365

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريعبود  ماجد  الرحال40

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريعبير  بشير  صبيره494

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق عتاب  ابراهيم  عجيب479

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض عدنان  أحمد  الشامي255

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك عدنان  برهان  الخطيب519

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعدنان  بسام  العباس112

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عدنان  عبد الرحمن  سالم512

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريعدنان  علي  عيسى514

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم عدوية  عماد الدين  حصي440

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك عدي  ابراهيم  السليم410

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعدي  ابراهيم  كريم265

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري عدي  محسن  الرسالن439

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةعروة  ياسين  عاقل450

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  عروه  حسن  صالح178

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابعزام  عيسى  ابراهيم451

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريعال  جميل  مفتي116

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةعال  كريم  عيسى636

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عالء  ابراهيم  تفوح616

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالتحليل الرياضيالعلومعالء  احمد  عثمان474

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عالء  أحمد  رحال180

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي  ايمن  بحري374

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم علي  بسام  بركات524

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريعلي  حسان  حسن259

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري علي  سعيد  ناصيف414

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي  عبد الحميد  قمور251

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريعلي  عبد الكريم  بري71

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي  عبد المجيد  حبيب316

خمسون50اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةعلي  عيسى  داود51

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق علي  فائز  جبور446

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية علي  فواز  خليل572

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك علي  فيصل  عضيمه579

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنية علي  قيس  ديوب610

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرطبيةالهمكعلي  محمد  االيوبي120

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية علي  محمد  بهلولي324

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريعلي  محمد  حيدر183

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد علي  محمود  احمد185
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ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية علي  مدحت  الهبرا533

ستون60اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  علي  ميكائيل  اوزون12

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكعلي  يائل  رجب356

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةعلي  يوسف  ملحم354

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية علي زين العابدين  سليم  الخطيب21

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعماد  عاطف  استامبولي484

اربعون40اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةعماد  محسن  العلي حبيب137

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعيةعمار  بسام  حسن532

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية عمار  محمدلؤي  المطلق المنديل238

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمحاسبةالعلوم اإلدارية عمر  أحمد  تركماني606

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعمر  خالد  العبود338

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرتربية خاصةالتربيةعمر  رياض  دعاس401

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنية عيسى  علي  ديوب203

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق عيسى  كمال  سليمان518

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكعيسى  محمد  سعيد269

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــالتربية الرياضية عيسى  محمد  وسوف648

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم غادة  منير  عبد الرحمن193

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــــالصيدلة غدير  رجب  الحافي322

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد غدير  نزار  محمود389

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابغسان  محمد  هللو334

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم غصن  محمد  حبابو235

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــــالجامعة االفتراضيةغفران  نجم الدين  العمر الدرويش186

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالتطبيقيةغنوه  علي  اسماعيل515

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري غيث  سليمان  عفارة437

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةغيث  علي  الكاتب642

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكغيث  محمد  حسن108

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابفاتن  امين  حوش353

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرقوىالهمكفادي  محسن  احمد43

ستون60اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم فاطمة  احمد  شاهين561

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد فاطمة  زكريا  كوسا101

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةفاطمة  محمد جالل  كزعور598

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةفاطمه  زين  محمود346

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب فاطمه  عكرمه  سيد478

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض فراس  مطر  الحنيت المحل62

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد فراس  هيثم  اسكندر290

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق  فرح  احمد  ضاهر588

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  فرح  بكري  محمد سعيد طه328

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريفرح  عزيز  ابراهيم399

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري فرهاد  خليل  حمي566

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية فينوس  جابر  ابراهيم156

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربيةقدس  طارق صاحب الدين  الدليمي182

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق كامل  محمد  العباس617

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةكامل  محمد  حبيب306

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد كاميليا  عزيز  االبرص303

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةكاوا  فرمز  محمد301

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري كرم  مبارك  ديب426

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةكفا  ظافر  حبيب144
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضكناز  صدوح  خليل164

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةكنانه  ضاحي  محمد90

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربيةالرا  خالد  الخالد458

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية الرا  شهاب  ابراهيم408

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى  محمود  علي96

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــــالهندسة المعمارية لجين  بدر  عاقل477

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم لجين  بشير  حمادية179

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك لجين  سامر  ديب424

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب لجين  عبد الرزاق  يوسف558

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعيةلجين  علي  خليل45

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةلجين  علي  درغام1

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب لما  مجيد  جديد280

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريلمى  نورس  زوده298

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرجراحة قلبالطب البشريلؤي  نديم  نصور80

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكليال  بسام  مريشه456

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري ليال  نهاد  عيسى603

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضليث  فضل  قبقلي441

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لين  رئيف  حسون105

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةلينا  احمد  شقيرة220

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريلينا  فرزات  صبيح490

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب ماجدولين  علي  قبيلي42

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلوممارلين  بشار  الفياض455

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريماري  كارلو  قالويز262

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ماريا  رياض  عدره562

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسة الميكانيكيةماريا  هشام  مرتكوش594

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية ماهر  زياد  العلوش460

سبعون70اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك ماهر  علي  حسين296

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية مايا  محمد  جبيلي522

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا  وفيق  احمد154

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية مجد  حبيب  عثمان551

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمجد  سامر  ديب302

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية مجد  عدنان  زراوند14

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري مجد  محمد  عامر430

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد  ابراهيم  بدر488

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكراإلتصاالت واإللكترونياتالهمكمحمد  احمد  المخلوف39

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية محمد  اسماعيل  اسماعيل556

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــــالهندسة المعمارية محمد  بسام  حسين611

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــــــالهندسة المعماريةمحمد  بسام  سالمه508

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوممحمد  بهجت  صالح363

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةمحمد  تركي  الصالح635

عشرون20اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية محمد  جميل  قليح198

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد  حسام  احمد197

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةمحمد  حسن  حسن501

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض محمد  حسني  الشريف630

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد  حمود  التمر613

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضمحمد  خالد  الظاهر640

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك محمد  خضر  اسعد581
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اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية محمد  سعد هللا  عنجراني476

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةمحمد  سليمان  ابو ديوب413

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  محمد  سليمان  حسون329

اربعون40اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةمحمد  سميع  غصن584

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةمحمد  صفوان  سلمان258

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــــالتربية الرياضيةمحمد  عبد  الشيخ615

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك محمد  عبد العزيز  درويش احمد281

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق محمد  علي  عروس627

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالتطبيقيةمحمد  عمار  المقداد30

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري محمد  غسان  خضور279

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمحمد  فهد  مدنيه53

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكمحمد  فؤاد  احمد271

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك محمد  كاسر  حيدر387

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق محمد  مالك  بركات35

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية محمد  مالك  رستم38

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريمحمد  محي  المالح228

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالكيمياء البحتةالعلوم محمد  مصطفى  حمامي433

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالقيادة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةمحمد  مصطفى  حنيفة516

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمحمد  مفيد  الزياك48

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد  منير  عنيزه380

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  محمد  هاني  الجردي145

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض محمد خير  مصطفى  المصري131

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوممحمد ديب  خالد  السيد احمد345

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  محمد ديب  محي الدين  حاج احمد607

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد ماهر  مصعب  المصري176

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  محمد نور  حسن  كدرو542

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية محمد نور  وائل  معمار230

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالحيوية الكيميائيةالعلوممحمدخير  صبحي  اسعد184

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةمحمود  عبد هللا  الطويل56

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمود  علي  خليل622

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوممحمود  كريم  عيسى639

خمسون50اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكمدين  عبد الحميد  جمعه52

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضمراد  حسن  الحسن257

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية مراد  علي  بدور140

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمرام  سليمان  محمود305

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــــالهندسة المعمارية مرام  محمد  ابراهيم الجمعه294

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةمرام  هاشم  درويش74

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية مرح  ابراهيم  زويغة166

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض مرح  بركات  ابراهيم151

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية مرح  توفيق  مرهج142

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةمرح  علي  عمار264

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية مرح  عيسى  منصور521

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق  مرح  غسان  برهوم159

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةمرح  غسان  عيسى502

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمرح  منير  سلطان304

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالمناهج وتقنيات التعليمالتربية مروان  احمد  العسكر541

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالتسويقالعلوم اإلداريةمروة  قدور  صطيفي637
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سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضمروه  محمد  عبد الرحمن342

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــــالصيدلة مريم  ابراهيم  احمد376

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمريم  ابراهيم  جبور57

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمريم  إياد  العثمان59

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمريم  سالم  المتراس621

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق مريم  سهيل  جنبالط592

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد مريم  عبد الحليم  اشقر علي487

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية مريم  علي  صبوح200

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريضمريم  محمد  اسماعيل165

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد مريم  محمود  البري67

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض مريم  مرداس  صابوني168

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمصطفى  احمد  خدوج114

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك مصطفى  احمد  ناصر175

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مصطفى  جميل  شقرة475

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق مصطفى  سامر  الشيخ موسى27

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد مصطفى  مازن  الشيخ122

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية مصطفى  محمد  شاقوقة529

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق مصعب  عيسى  حسن143

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالري والصرفالهندسة المدنيةمضر  اسكندر  صقر209

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريضمعاذ  عبد الحكيم  الموسى631

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري مقداد  مسعود  زريقه436

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــــالهندسة المعمارية منتهى  محمد  ابراهيم الجمعه293

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق منى  محمد  موسى9

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك مها  جودت  اسكندر452

اربعون40اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةمهدي  محمد  حيدر347

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرتربة واستصالح أراضيالهندسة الزراعيةمهند  عبد هللا  جبان623

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةمهند  مصباح  حداد263

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابميرنا  موفق  األحمد141

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ميس  بسام  محفوض2

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريميس  راشد  العموري339

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية ميس  مطيع  شحاده619

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري ميس  نزيه  سليمان13

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومميس  يحي  اسماعيل6

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىهندسة مائيةالهندسة المدنيةميس الريم  فا دي  خيربك76

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق ميساء  عبد الكريم  ابو حسن275

ستون60اإلنكليزيةذكرقوىالهمكميالد  بولس  حنا273

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ناريمان  غسان  نعامه428

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد نبيل  عبد الرحمن  حمود267

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك نجاة  يوسف  علي563

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  نجود  فؤاد  علي382

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةنجيب  ابراهيم  مرتضى546

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةنرفانا  محسن  الكشه215

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد  نرمين  غسان  حسون321

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية نسرين  محسن  حسون19

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  نضال  عبد العزيز  عثمان191

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكنضير  سليم  حسن336

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةنغم  ايهم  شعبان364
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تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىـــــــالتربية الرياضيةنغم  هيثم  جركس351

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىإدارة موارد بشريةالعلوم اإلدارية نوال  مصطفى  قداد4

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد نور  احمد  جانودي225

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نور  اسماعيل  غانم223

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومنور  زهير  درويش94

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــــطب األسناننور  سهيل  حسن243

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية نور  شعبان  كاسو82

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم نور  علي  اسماعيل601

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري نور  محمد  الحاجي15

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومنور  ناجي  العبسي110

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية نور  هيثم  جوريه379

اربعون40اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الهندسة الزراعية نور  يونس  زعتر525

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد نور الدين  بدر  صيادي109

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشري نور الدين  هيثم  ابو سيف85

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةنور الهدى  عبد الرحمن  حلبي32

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق  نور الهدى  محمد  مصطفى11

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض نور الهدى  مصطفى  الدغن163

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابنور هيثم حرفوش649

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد نورا  رامز  حميدوش326

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري نورا  نور الدين  علي425

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق نوران  اديب  كليه276

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد نورما  حسام  علي308

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد نيروز  تغلب  اسماعيل224

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري نيروز  فيصل  كبيبو431

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراإلحصاء والبرمجةاالقتصاد هادي  حسن  حسينه357

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــــالشريعةهاشم  اسماعيل  القيم331

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريهبة  نادر  الشردوب348

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه  آغا  بكداش208

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةهبه  باسل  الدكنجي449

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه  حكمت  ديوب161

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريهدى  سنان  يوسف278

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية هدى  علي  االسمر8

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةهديل  أكثم  بلول61

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك هديل  بشار  غاليه468

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريهديل  عدنان  بكداش72

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــــالتمريض هديل  منذر  احمد517

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشري هزار  محرز  منيف402

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هال  عمر  ماوردي217

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةهمام  محمد  جركين360

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعيةهويدا  حبيب  الخضر459

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــــطب األسنانهيا  عدنان  سليمان177

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمناهج وطرائق التدريسالتربية هيا  هيثم  شيبون205

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد هيالنه  رشيد  رهيجه26

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشريهيمن  عبداللطيف  سليمان569

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم وانه  جالل  سليمان469

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكوجد  فيصل  سيد يوسف396

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةورد  محمد  زينب463
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سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض وسام  فائز  غريبي332

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية وفاء  سجيع  احمد135

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةوالء  احمد  يوسف129

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم والء  مصطفى  حماد211

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشريوالء  يونس  جموع333

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــــالتربية الرياضيةوليم  يوسف  علي618

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق وهيب  زاهر  متوج571

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــــالحقوق وئام  محمد  ميا624

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنيةيارا  اركان  مغربي585

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة يارا  بدر  حبيب628

تسعة عشرة19اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة  يارا  صالح  قبيلي17

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية ياسر  ابراهيم  سعيد587

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــــالطب البشرييائل  عدنان  ملحم507

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية يزن  سلمان  سعيد535

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية يزن  عبد الوهاب  ابراهيم407

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسره  علي  حبيب79

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك يعرب  سمير  مسعود553

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــــالتمريض يعقوب  سليمان  شاهين106

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــــالطب البشرييعال  قصي  عبود335

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكيوحنا  مروان  شاطر536

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرإدارة موارد بشريةالعلوم اإلداريةيوسف  أمين  حماده221

سبعة عشرة17اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةيوسف  شدهان  ديبو73

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  يوسف  عبد الحليم  لولو319

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــــالحقوق  يوسف  عكرمه  قيراطه160

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوميوسف  محمد  شعبان461

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية يوشع  فواز  جمعه580

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراإلدارة والعالقات العامةالعلوم السياسية يونس  احمد  اخرس65
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