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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك ابراهيم عبد الرحمن عبدو141

اربعون40اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية ابراهيم عبد الغني زرطيط135

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق احمد راجي اديب4

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق احمد صالح دبلوني27

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري احمد عارف الدياب148

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةاحمد عبد الحكيم عبد هللا186

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائية احمد عبد العلي23

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق احمد غسان شريبا7

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق احمد يونس الراعي44

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرآلياتالهندسة الميكانيكيةاسماعيل عثمان عثمان219

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداباسوان مصطفى يوسف159

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرعامةالزراعيةاشرف اديب درويش11

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق الحسين زياد مرعب1

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق  الحسين غسان حبيب144

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةالحسين هيثم عليا50

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومامتنان طاهر احمد167

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد امتياز محمد ابراهيم35

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابامل ميمون سلطان171

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق  اناغيم رديف ريا103

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري انس عقل غصينه120

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــــــالتمريضانس علي منصور196

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه انغام رديف ريا102

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومايه محمد شيخ احمد51

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  ايه وليد محمد123

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابايوب ابراهيم مالعلي174

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابأحمد خلف السالمه223

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية أحمد شفيق جمول150

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةأحمد غسان البري48

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةأحمد نجاح علي آغا52

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية أشرف صالح المصري133

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا بحريةالعلومأماني عبد الغني العتيري53

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعيةآيه بسام قادرو57

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابباسل محمد عجيب213

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري باسل محمود دله211

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق  بتول علي عساف18

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريبثينه جمال خدام111

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشريبيار نذير رمضان125

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد تاال إياد محمود29

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــــــطب األسنانتاله بسام نصور54

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةتراب هيثم علي212

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري جعفر سمير حلوم122

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد جعفر مالك حبيب59

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق جميلة مصطفى رجب13

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية جود تميم حبيب151

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية جود محسن ناصر127

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق  حاتم نصير الصاهود118
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية حازم ثائر رنجوس193

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية حسن سليمان قاسم128

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك حسن علي معال214

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن عمار وكيل201

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  حسنين محمود جابر132

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري حسين علي محمد200

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرالعلوم الفيزيائية و الكيميائيةالعلومحسين علي ناصر47

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــــــالصيدلة حال راتب قنجراوي99

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمكحال عدنان الحداد56

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد حال عدنان محمد198

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه حال محمود علي98

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالحيوية البيئيةالعلومحال موسى االحمد82

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية حال نزيه سلهب145

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةحنان خليل ابراهيم55

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد حنين طالل الخليل12

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحيدر بهجت برمبو33

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق  خالد جمال الداموك119

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالزراعة ختام هائيل هالله138

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكخضر حسن عباس108

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  خليل ابراهيم الشاهين70

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضدالي عبد الكريم سقر113

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابداليا فهيم ستو17

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضدعاء عيسى عيسى49

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم دعاء مصطفى رضوان110

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشري دنيا سمعان خوري76

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق  ديانا مصطفى ديبو2

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةديما زهير اسعد188

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةديما علي خضور221

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريديما محمد وليد ابوالشامات178

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريض راما مالك اوزن69

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــــــالشريعةرائد محمود الرجب آغا220

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــــــالتمريض رأفت قاسم الحريري191

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالصيدله والكيمياء الصيدليهالصيدلةرغد عدنان عبدو181

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب رماح عبد اللطيف السعد75

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالعامةالزراعة رنيم عبد القادر محمد جمعة131

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم رنيم مازن رعوان105

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىاالحصاء الرياضيالعلوم رهام مازن حيدر228

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــــــــالصيدلة رهف محمود أحمد137

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد روال هيثم الشيخ176

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلومرؤى محمود بيطار205

ستون60اإلنكليزيةذكرقوىالهمك ريان محمد علي215

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق ريم حسام عجيمه3

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد  ريم حسان عباس204

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعية ريم سميع ابراهيم97

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضريم عزيز الحسن المحمد187

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضزهراء عرفات عيريق190
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ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم زيد احمد بركات90

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك زينب زاهي اسماعيل86

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد زينب عمار غاليه173

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعية زينب ياسر حاتم88

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالزراعية زينب يوشع زينه83

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية زينه تيسير نوفل130

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةزينه هيثم هليلي15

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىإدارة األعمالالعلوم اإلداريةسارة عثمان السالم96

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةساره بسام بشور89

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة ساندرا خليل ابراهيم126

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب سهير محمد شيحا92

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضسوزان جمعه عيريق10

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعية سوزان نزيه عمران84

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــــــالتمريض سومر جمال يوسف101

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريشروق عبد الكريم ابراهيم160

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب صبا منذر حسن124

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  طارق نبيل قره جه140

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد  طارق نجدت سليم136

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشري عائشه ماهر يزبك216

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــــــالشريعةعبد الرحمن أحمد عرقاوي218

ثالثون30اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد عبد اللطيف سمير الجندي180

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــــــالتمريضعبد هللا محمد الديري189

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشريعدنان موفق مكيه38

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق عال عيسى يونس162

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق  عالء مرهف الخطيب146

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالزراعيةعلي بديع الدواي65

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةعلي حمدي عابدين156

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــــــالتربية الرياضيةعلي حيدر اسطى165

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعلي رمضان دال208

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةعلي ظافر معال170

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالكيمياء البحتةالعلومعلي عبد الحميد الديوب46

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشريعلي كامل حسن74

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعةعلي معتز مراد182

ستون60اإلنكليزيةذكرجراحة عامةالطب البشريعلي نظير معروف80

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمكعلي نهاد فضه109

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري علي يونس اطرش129

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عمار شاهين بلوك58

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد عمار صالح مغرقوني142

خمسون50اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عمار محمد حسبات143

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكغدير أسامه غانم68

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق غدير فواز معروف166

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةغدير محمد زعتر227

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  غدير محمد محفوض115

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشري غفران يونس ياسمين153

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابفارس عبد المنعم الجاسم179

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابفراس جودت شعبان168
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خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد فراس هيثم اسكندر91

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابفرح كفاح حسين37

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية كاتيا علي خيوه94

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشريكرم كمال خلف21

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى سليم اسماعيل85

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك لجين مفيد بكداش199

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىـــــــــالهندسة المعماريةلجين نمير محمد64

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالزراعية لمى علي درغام24

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق لؤي خلف األحمد26

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريلين علي عدره154

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  مجد سركون خمو25

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق مجد علي ابراهيم8

اربعون40اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةمجد عماد عيسى19

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعيةمحمد ابراهيم السمعو28

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــــــالتمريضمحمد احمد ابو عره14

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكراإلحصاء والبرمجةاالقتصاد  محمد حافظ بسام قلعه جي87

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى217

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد سهيل مصطفى67

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية محمد عبد الرحمن حصري175

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعية محمد عزيز هارون197

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد علي منذر عفيف114

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  محمد غسان عمران117

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحمد غياث عصام حميدي184

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد محمد فائز يونس161

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب محمد موفق صقر192

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق  محمد هاني عبود73

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابمحمود احمد ابو درعى203

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق مراد علي منصور9

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريمرام خليل محمد155

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريمرح جمال علي163

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك مرح قصي صالح147

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضمرح كفاح حسين36

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق  مرهف سليمان المحيسن106

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  مصطفى خليل اسماعيل116

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكمصطفى عبد الرحمن ناصر20

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري مصعب بالل درويش77

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق معتز موسى الجاسم224

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــــــالشريعةمكي محمود الحالق222

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمنار حسن رعوان60

سبعون70اإلنكليزيةذكرجراحة عامةالطب البشريمنير محمد النقري79

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق مؤيد موسى الجاسم225

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد مي سليمان شيخ مصطفى157

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية ميار سهيل الخرطبيل139

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرمحاصيلالزراعيةمياس احمد ميا158

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشريمياس بسام عبده32

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعةميس حسن عاقل164
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعةميسم نضال شمسين183

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــــــــالحقوق نافع نورس سلوم39

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضندى علي سلوم172

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــــــالحقوق نرمين عماد قريعوش5

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشرينسيبة زكريا غريب31

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية نغم فهيم حمودي81

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابنغم يوسف كحيلة195

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــــــالطب البشري نوار عبد اللطيف اسماعيل121

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىإدارة موارد بشريةالعلوم اإلدارية نوال مصطفى قداد194

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  نور حسن طحالوي169

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةنور محمد هدى ازهري100

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابنورشيد عبدالرحمن حاجي40

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هبه عمر خليفه107

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضهبه هاني شريقه41

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية هديل عبدالهادي العطار152

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هديل عزيز عثمان45

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  هديل ماهر غره207

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىـــــــــالطب البشريهفين محمد حنان30

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنيةهال عمار بياسي202

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلوم هنادي مالك بيطار72

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعيةهيا ايمن صقور43

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم هيا مالك بيطار71

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابهيلدا زياد السيد226

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابوائل علي دالي95

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكوحيد سامي عباس22

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــــــالتمريضورد يسير فويزه16

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية وسام بدر كنعان229

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىـــــــــالتمريضوالء علي حسون42

ستون60اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد ياسمين خليل شريقي66

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد يوسف رضوان رضوان93
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