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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

اربعون40اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربيةابتسام محمد ربيع180

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةابراهيم سليم طرابلسية280

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريابراهيم فراس شموط184

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريابراهيم ماجد ملحم295

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــالهندسة الزراعيةابراهيم محمود داود460

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية ابراهيم نبيل مصري432

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس405

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــالحقوق احمد صالح دبلوني108

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه احمد عادل خضره402

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك احمد عبد الحكيم العبود278

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــالشريعةاحمد عدنان ابو ارشيد303

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك احمد علي احمد64

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  احمد نديم ميا264

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية ادهم صفوان بيلونه395

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمك اريج عدنان خضور375

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية اسامة محمد هللو50

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية اسراء حسن حاج قاسم276

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اسماء جمال بكباشي زاده يتم415

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــالشريعةاسماء عبد الرزاق العليوي455

خمسون50اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةاسماعيل فاضل العبد46

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداباسوان مصطفى يوسف188

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوماالء عبدالهادي تدمري143

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريالحسين علي صقر378

سبعون70اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية الحسين علي غدير11

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــالحقوق  الحسين غسان حبيب300

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابالزهراء أحمد رحال279

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري الشيخه هيا أحمد دياب199

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومالهام صفوان الحاج عمر116

عشرون20اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  اماني محمد ياسر صفيه132

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومامتنان طاهر احمد110

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد امتياز محمد ابراهيم92

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقية امجد انور حواج359

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــالحقوق  اناغيم رديف ريا260

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد انغام بسام ابراهيم250

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه انغام رديف ريا265

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك ايمان جابر احمد53

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعيةايهاب محسن خيربك136

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري إيلين الجي صقر371

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةأحمد حسن أحمد267

سبعون70اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد أحمد سليمان ليلى450

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــالطب البيطريأحمد عزام فاخوري462

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد أحمد محمد الجنزير459

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةأحمد محمد طالب419

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــالهندسة المعماريةأحمد محمد فاتح طباع156

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــالشريعةأحمد محمود هالل304

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةأحمد منير سليمان454

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنيةأحمد نجاح علي آغا346

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةأحمد ياسر جمالة270

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية أمينه صفوان ديب145

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك أنس محمد مالك سعدعلي404
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سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالهندسة الكيميائيةالهندسة الكيميائية و البترولية أنس نزار اسعد345

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريأيه احمد الكوسا291

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــطب األسنان أيهم كامل حلوم89

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  آالء بسام احمد331

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم آالء رجب علي135

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية آالء عاطف ابراهيم347

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربيةآالء علي خليل144

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومآالء مصطفى القط6

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريآالء منهل العاني229

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية آيه سمير ارقيه210

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرداخليةالطب البشري باسل منير جمل224

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومبتول احمد اسماعيل39

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــالتمريضبتول اسماعيل مسلم233

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــالتمريضبتول تيسير حايك318

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  بتول هاني ابراهيم126

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىوقايةالهندسة الزراعية بدور ماهر محفوظ342

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم بديعة يحيى معري167

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرقوىالهمك بشار احمد هنيده410

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية بشرى فائز جديد124

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىتمويل ومصارفاالقتصاد  بشرى محي الدين منيف409

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد تاال إياد محمود302

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكتمام بدر محرز41

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرميكانيكالهمك تيسير هيثم نعمي226

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريثائر علي سالمي323

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ثراء حبيب علي271

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ثراء سيف الدين زيود387

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةجاد عماد صقر274

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــالحقوق  جذيمه محمد علي بدور192

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم جعفر بالل عثمان259

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم جعفر علي بليدي72

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرـــالحقوق جعفر علي رضوان160

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرقوىالهمكجعفر علي علي241

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية جعفر محمد فاضل140

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريجالل سمير جالل جلبي413

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  جالل سمير ريا416

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعية جمان ميمون حاتم243

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياجودي مالك كوسا383

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكجورج سامي ديب4

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىـــالتمريض جوزفين طالل ابراهيم239

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك جوني ميشيل اسكي اوغلي225

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىـــالهندسة المعمارية جوى سمير جوني77

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية جوى معال احمد23

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةجويل ريمون ابراهيم32

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية حازم ثائر رنجوس139

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراإلحصاء والبرمجةاالقتصاد حزيفة ايهاب كاسو148

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــالشريعةحسان محمود المعراوي376

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حسن احمد حسن190

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن سلمان مرتكوش88

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية حسن علي سليمان389

ستون60اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية حسن غسان سليمان181
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اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن محمد علي احمد حجي شحادة451

ستون60اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  حسنين محمود جابر152

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرنسائيةالطب البشري حسين علي ابو دبيس421

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية حال عبد العزيز جامع399

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري حال عدنان سعيد431

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري حال عيسى مناع385

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالمناهج واصول تدريس التربية الرياضيةالتربية الرياضية حال محمد حيدر83

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية حال معد الخطيب327

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالحيوية البيئيةالعلومحال موسى االحمد282

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرـــالحقوق  حمزه عبد المجيد سعود283

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةحمزه موفق بارودي281

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية حنين ابراهيم سلوم390

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك حنين حاتم معال15

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  حنين سليم عيسى66

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم حنين نذار سلوم437

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومحيدر اكرم شريقا310

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم حيدر سامر الحايك166

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية حيدر علي اسكندر396

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــالحقوق حيدر مظهر درداري146

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةخديجة أحمد دبس326

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب خلود حبيب جامع412

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرـــالتمريض خليل ابراهيم النصيرات357

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةخوله حسان صالح307

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريخيرالدين عبدالرحمن خليل288

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري دعاء بهاء الدين صوفي189

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىـــالتمريض دعاء محمد نوفل316

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــالتمريضدعاء مصطفى احمد70

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية دنيا جميل زيني130

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية دياال جمال ترك324

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري ديانا سليم سالم372

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالغدد الصم و السكريالطب البشريديانا سمير دعبول117

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــالحقوق  ديانا مصطفى ديبو76

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديمه محمد محمود85

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد دينا ابراهيم ابراهيم173

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري دينا حسين الدكنجي438

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ذكاء محمد ديب163

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةذو الفقار محمود فندي127

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرـــالهندسة المعماريةذو الفقار يونس خضور183

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةرابية جهاد ياسين424

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب راما صالح علي299

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومرامي أديب العلوني5

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري رائدة وليد سليمان200

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ربا نصر سلطان368

خمسون50اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومربيع نديم حسن29

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريرزان غالب حسن297

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رزان كمال حمود394

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريرزان يحي مصطفى الصديق380

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريرشا تيم حاتم442

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابرشا سامي عروس159

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري رشا فائز سلوم407
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تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعيةرشا فهيم بقعاوي3

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك رشيد منصف زركلي400

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم رعد تيسير جبور61

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري رغد غسان خضور426

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريرغده اسعد عاصي330

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريرنا احمد وسوف305

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرنا جميل عبد هللا336

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومرنا رجب عباس48

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــالهندسة المعمارية رهام عدنان بازركان63

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــالهندسة المعمارية رهف احمد زهيره354

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري رهف محمد فيوض18

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رهف وديع جرعا361

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد روال هيثم الشيخ78

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري رؤى تيسير ابراهيم202

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية رؤى هيثم علي393

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــالحقوق ريان احمد الخلف35

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوقريم كمال داؤد216

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري ريم محمد منصور439

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري ريم مفيد دروبي208

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية ريما احمد دروبي123

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرـــالعلوم السياسيةريماز غسان احمد379

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية زين العابدين علي غدير9

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية زين العابدين عماد الدين احمد24

ستون60اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةزين العابدين غسان احمد382

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةزين العابدين نمير كنجو22

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةزينب ابراهيم غليون1

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  زينب محمد أنور رستم80

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري زينب محمد حميدوش403

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك زينب مدين عالن13

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةزينب نبيل فرحت423

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية زينه تيسير نوفل392

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية زينه سريع عيسى120

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــالهندسة المعمارية زينه سهيل سلهب104

تسعون90اإلنكليزيةأنثىـــالهندسة المعمارية ساره امير سبور105

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية سام حسين حسن315

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريساندرا جمال عبود298

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم ساندي حارث ميهوب253

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومساندي رجب حمد اسماعيل293

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية سحاب عبد الرزاق ابراهيم381

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري سدره عبد الحميد جيفي بهلول75

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــالحقوق  سعاد تيم محمد441

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةسلمان حسان شاويش334

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سلمان وفيق صفيه174

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب سلمى علي ابراهيم185

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةسليمان هنيد ضعون417

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم سماح علي رزوق430

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريسمية خميس المحمدالعيسى197

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريسهر ابراهيم ابراهيم43

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب سهى كمال جبيلي121

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمك سوار علي مصطفى205
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اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوسن طالل اسماعيل220

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سوسن محمد بالل363

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةسوسن مصطفى دياب106

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــالتربية الرياضيةسوالرا حبيب اسماعيل456

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  سومر محمد ديب16

ثالثة عشرة13اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب شادي عالء الدين قفوره319

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد  شافع غسان ابو اسماعيل179

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري شروق احمد ياسين19

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاسبةالعلوم اإلدارية شهد العسل مازن خديجه306

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريشيرين محمود حسين236

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية صالح ابراهيم شطارة313

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــالتمريض صبا اسعد حميشه338

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنيةصبا جبر بشالوي128

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومصبا سليم تجور71

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب صبا منذر حسن30

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربيةصبا هاني محسن193

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب صفاء ثابت فاضل122

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  صفاء سمير نداف436

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةصهباء سليمان البودي350

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربيةضحى سلمان شاليش44

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةضرار محمد مخزوم453

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية ضياء بسام زيدان68

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية طارق سامر مرهج433

خمسون50اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  طارق نبيل قره جه55

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــالتمريض عامر هيثم بويشة317

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىـــالحقوق  عائشة علي بزبوز119

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري عائشه ماهر يزبك219

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عباده عمار حبيب165

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكعبد الحكم محمد شيخ علي196

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةعبد الرحمن فريد العليان34

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــالشريعةعبد السالم محمد الهالل461

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــالتمريض عبد هللا عادل الزعبي218

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد عبد هللا عز الدين علي311

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريعبد هللا عمر احمد414

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم عبد هللا غفار ابو الشمالت397

سبعون70اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية عبد الهادي محمد زعرور391

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب عفراء وهيب حيدر312

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  عال بدر دياب79

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري عالء فواز معنا201

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــالتمريضعلي احمد الحموي289

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي امير كنعان69

خمسة عشرة15اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد علي أحمد المحمد249

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد علي بسام الرياحي113

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم علي جهاد حسيني60

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكركلية النقل الدولي و اللوجستياتاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا علي حسان المغير112

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــالحقوق علي حسين سلطانه287

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــالتمريضعلي زين الدين ديب141

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية علي سهيل حسن158

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعلي سيف الدين ماضي37

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية علي عيسى كوكه420
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تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي فادي اسماعيل228

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريعلي كامل حسن102

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية علي لقمان صالح134

خمسون50اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي ماهر حاج حسين343

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري علي محمد حبيب425

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــالهندسة الميكانيكيةعلي محمد محمد365

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه علي محمود عبد الرحمن217

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري علي مظهر شاهين369

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك علي منذر يونس255

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي نزار حاجي محمد339

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية علي هيثم عباس177

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عمار شاهين بلوك254

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد عمار صالح مغرقوني232

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعمار محمد وضاح242

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعمار موسى الصالح42

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية عمر عبد الغفور شاهين155

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةعمر محمود الخالد284

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرـــالتربية الرياضيةعهد احمد قرحيلي358

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري عيسى جرجس معوض203

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــالتمريض غانم باسل الديري168

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةغنى احمد ابو الوفاء درويش194

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية فاطمة رضا داما8

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب فاطمة عادل شرابه25

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري فاطمة منير خيربك435

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريفاطمه احمد بريص290

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكفجر مالك عفاشه47

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية فرح سيمون سليمان59

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري فرح علي ميهوب206

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةفرح غيث شيبون329

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد فرح مالك بركات351

ستون60اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريقاسم سرحان الياسين447

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية قمر بسام نزيهه133

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  قمر محمود حامد352

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــالحقوق كابي قرياقس تومه377

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد كارول حمدي بيك81

سبعة عشرة17اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقية كرم احسان الصفدي268

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــالهندسة الميكانيكيةكرم عدنان معروف204

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريكرم كمال خلف172

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرـــطب األسنانكرم مروان اسكيف100
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اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابكفا احمد جاموس277

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةكفا ظافر حبيب335

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمككلوديا اسبر سلوم93

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعيةكنان جهاد شمحل27

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريكنان عماد اسماعيل427

اربعون40اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية كندي أحمد بويشي164

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية لبنى أحمد ساعود362

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب لبنى عزيز سيد احمد452

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك لقمان سمير دريوسي408

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية لمى علي درغام12

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك لونا نزار قصريني107

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــالحقوق لؤي خلف األحمد98

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرـــالتمريض ليث مازن سلوم355

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  لين علي منصور209

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــالحقوق لينا علي سليمان137

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريماريه بديع معال294

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةماهر امين شيخ مصطفى275

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية ماهر مقداد غانم429

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمايا اياد حسن251

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكمايا علي عصيفوري240

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية مايا محمد جبيلي388

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةمجد عماد عيسى111

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريمجد محمد العلي211

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةمجد محمد نصره328

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية مجد ناظم حسون57

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد  محار آصف الجهني207

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحسن احمد خليل109

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك محمد اسامه حسن87

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــالتمريض محمد حاتم عضيمه445

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةمحمد حسين مخلوف401

تسعة9اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوممحمد خالد مواس115

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد خضر طويل384

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيامحمد خير عبد هللا ضبه17

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالهندسة الكهروميكانيكيةاكاديمية االسد للهندسة العسكريةمحمد خير عسكر نجله182

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحمد ديب حسين شريتح فريوه244

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةمحمد ربيع عبد الرحمن خرفان266

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــالهندسة المعماريةمحمد سعيد عبد القادر بياطسي154

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــالتمريضمحمد سليمان العياش301

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــالحقوق محمد سمير ديب99

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرـــالتمريض محمد عبد الحميد علي آغا444

ثمانون80اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكمحمد عبد الناصر الشغري418

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــالحقوق محمد عدنان عقده171

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريمحمد علي حمود349

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكمحمد عيسى ميا96

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  محمد غسان عمران286

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب محمد فارس بزماوي348

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــالحقوق  محمد محمود سوتل262

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد مصطفى جمعة191

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــالتمريض محمد منصور السخني356

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك محمد نضال اسكندر353
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اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــالحقوق  محمد هاني عبود38

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــالتمريض محمد يوسف مغالج169

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مرام صالح محمد360

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب مرام علي ميهوب398

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوممرح سليمان نجال161

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد مريم بشير عبود153

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةمريم تيسير سعيد321

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةمريم مازن شكوحي308

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنيةمريم مدحت اسماعيل31

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري مصطفى احمد منير ابرص222

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــطب األسنانمضر احمد اسعد248

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمالز محمد خير الدين دعبول245

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد منهل ناصر سلوم428

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب منى مروان فران234

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــالهندسة المعمارية مهند عبد الكريم بخوري440

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــالهندسة المعلوماتية مهند نجيب القدور340

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابمؤيد عدنان شاهين36

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية مي احمد جامع215

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك مي جابر سقور257

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية مي غياس حبيب51

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري مي محمد حسين213

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية ميار سهيل الخرطبيل62

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري مياف سليمان اوسو67

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريميرنا شحاده رفول238

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري ميرنا محمود سليمان74

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلومميريم سمير محمد سعيد285

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمكميالد سليم طنوس28

اربعون40اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةناتالي سالم داغر90

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنادين علي االسكندر272

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري نجم الدين عدنان تنوره364

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  ندى عبد الباسط دقاق97

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومندى فايز السليمان86

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابنسرين سامي نعمان458

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةنغم حافظ غنيجه406

عشرون20اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد نغم نجاح علي اغا118

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الهندسة الزراعيةنوار قحطان دياب91

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــطب األسنان نور هللا طالل صهيوني178

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية نور جهاد معروف52

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــالتمريض نور حسن العبيبو170

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشرينور طالل الشيخ20

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشرينور ظافر موسى230

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية نور غسان غصن82

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشرينور محمد العمر العلوش322

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية نور ممدوح غانم2

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةنور ناجي حميدان40

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىـــالتربية الرياضية نورا جعفر سليمان344

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري نورا رزق خليل151

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه نيرمين جابر اسماعيل223

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري نيرمين جميل العنيد434

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابنيرمين زكريا بيدق273
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خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرـــالتربية الرياضية هادي صديق ابراهيم269

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية هبه هللا سمير فاضل448

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومهبه حسين محمود292

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هبه عزيز رحال227

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابهتاف كيوان كيوان261

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم هدى رسالن رسالن367

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب هديل صالح ميهوب95

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  هديل ماهر غره443

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري هديل يونس ناصر157

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشري هزار مجد الدين حمود373

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  هشام احمد شحاده101

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنيةهال عمار بياسي198

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب هناء سليمان العفر370

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريهيا احمد جوني309

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريهيا مالك صقر56

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشريهيفرون فواز االحمد235

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب وائل يونس خيربك149

ثالثون30اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد وجيه نظمات االحمد246

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىـــالتمريض ورده محسن عديره221

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية وئام حسن عباس252

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشرييارا حبيب ملحم231

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةيارا محمود الحسين457

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــالطب البشرييارا محمود سعود296

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم يارا وائل اسماعيل142

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــالطب البشريياسر صالح الشيخ صالح320

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنيةيامن عدنان حمصي422

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرقوىالهمك يامن عماد يوسف10

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــالطب البشري يحيى لؤي يحيى237

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية يوشع فواز جمعه247
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