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اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب ابراهيم أحمد الحلو471

##اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية ابراهيم تحسين غريب52

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية ابراهيم عيسى المحمد387

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالزراعة ابراهيم فايق مياسه345

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعماريةابراهيم محمد عيسى870

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ابراهيم محمود شبيب561

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق ابراهيم منذر صالح918

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية احمد ابراهيم المحمد750

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشري احمد اسماعيل اسماعيل333

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكاحمد اكرم سلمان478

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةاحمد برهان دوه جي758

سبعون70اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوماحمد جابر حسام الدين366

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس321

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  احمد سمير الدهن244

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية احمد سمير كنعان609

ثالثون30اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائية احمد عدنان حسامو408

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداباحمد علي المحمد746

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  احمد كمال اسماعيل488

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  احمد محفوض محفوض770

اربعون40اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك احمد محمد صيوح289

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد اريج عبد الكريم عبود107

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  اسامه عزيز حسن381

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداباسماء مراد خطيب659

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان اسماعيل غالب ناصر567

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة اسيا توفيق الحاج يوسف451

خمسون50اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهاسيل نبيه بركات127

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك االء رفيق الصوا272

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائية األيهم خليل احمد الحمود240

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق الباسل ياسر احسان433

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكالبير كمال جوده676

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك الحسين حسان حسن729

سبعون70اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةالحسين محمد ميهوب206

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربية الحسين ناصر الدين اسعد334

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكالليث احمد روميه253

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانالليث ايمن المصطفى461

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية المراد جميل محمد314

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  المقداد جميل محمد281

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاصيلالزراعة المقداد عيد الفروي844

تسعون90اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد المكزون ثائر سليمان517

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةالمنذر طارق الدحام900

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم اليس هيثم خطيب894

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةاماني احمد الشيخه72

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اماني حافظ حسون653

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالعامةالزراعةامجد وهيب السمرة300

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك امل عماد يوسف236

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهامواج يوسف ريحان175

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  اميره فهيم ديب657
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اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانامين عيسى داؤد667

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق امين مرشد جمال873

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةامينه محمد نبيو711

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكانس محمد موسى415

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــالشريعةايباء صالح قمري164

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضايمان فؤاد حيدر877

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ايمان فيصل اسد481

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك ايمان وفيق عباس688

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ايناس بسيم محمد166

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــــالتربية الرياضية ايه علي غانم291

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية إبراهيم أحمد األحمد590

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية إيلين بديع موسى643

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية أحمد عبد الكريم اليوسف789

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية أحمد عبد المنعم الحلبية783

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةأحمد عمار جمال بك548

اربعون40اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةأحمد محمد أسود171

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةأحمد محمد طالب436

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةأريج جعفر التع332

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض أريج رئيف القاضي435

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية أريج مروان صقر159

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية أسماء حسين عبد الرحمن367

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية أشرف آصف قفوره80

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك أكرم بدر زمرد796

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  ألين مظهر حسن686

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم أمل عمر امهان823

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية أمينه صفوان ديب442

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةأناغيم وهيب حميده559

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية أنس كمال محمود792

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةأيمن مفيد غانم419

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضآثار اسماعيل اسماعيل3

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض آثار ياسر عباس732

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآالء بسام شدود730

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومآالء صبحي العلي السيد761

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان آالء مالك جردي228

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىالهندسة الطبيةالهمك آالء نضال فندي184

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  آمنة محمد عماد حمرة807

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآنا نزار جبور438

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب آية وليد سلمان868

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعامةالزراعة آية يوسف طحان226

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىعامةالزراعةآيه حسن ظرطيط819

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  آيه زهير حسن232

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب آيه سليم طريفي824

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد آيه عزام صبيح654

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعةآيه علي الخطيب414

ستون60اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم آيه محمد انطاكلي446

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكآيه نزار ابراهيم493

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــــالتربية الرياضية آيه هيثم سعيد668
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ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكآيه يحيى ازهري87

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك باسل احمد عياش803

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعماريةباسل أيمن قاسم82

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية باسل رضا الدين زربا687

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق باسل سمير شاميه431

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم باسم محيا داود606

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم بتول اديب صالح470

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبتول سمير ميا136

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضبتول شمس الدين جبان189

ستون60اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم بتول عبد العايد448

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة بتول علي عمران822

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم بتول محمد سلطانه318

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية بتول محمود ابوباال355

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضبتول مصلح اسماعيل876

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه بتول منهل ميا588

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك بتول نبيل علو18

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم بتول يحيى نبوزي613

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمك براءة سمير ميهوب767

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالزراعة براءه صالح شاهين549

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بسماء منذر حداد124

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق بشار سمير نصير571

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب بشرى احمد مغرقوني193

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعمارية بشرى جمال خيربك785

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك بشرى حسن طراف56

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق بشرى عبد الوحيد جديد325

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةبشرى عبد الوهاب عيسى562

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعةبشرى فواز حماد450

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد بشرى قاسم شاهين416

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداببشرى محمود ناصر594

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكبشرى نبيل فاضل526

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالزراعةبالل آصف ابراهيم553

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنية بنانا اديب شاهين596

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكبهاء حسين دلول341

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبيلسان عبد العزيز احمد305

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالزراعة تاال رباح ديوب192

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض تسنيم حسين المسعود719

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد تغريد احمد شريفي148

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةتمارا يعرب شريبا608

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم تمام بالل ديب634

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعة تميم نوفل عنتر482

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق تيماء بسام جبالوي29

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة تيماء جالل الحايك694

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومتيماء غياث رحمه500

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك تيماء كامل ابراهيم577

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض تيماء محمد محمد624

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضثراء يحي العلوني541

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض ثريا حسين علي875
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اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعةثريا خالد اعبيد683

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق جابر محمد خير سليمان929

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك جعفر اسماعيل سمره287

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانجعفر أحمد سليمان81

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  جعفر سليمان غصه830

اربعون40اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  جعفر سمير سلمان734

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم جعفر سمير سليمان600

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق جعفر عبدو ابراهيم434

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك جعفر عماد سعالء الدين573

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق جعفر نبيل صادق32

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد جعفر يحيى علي537

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعماريةجميل بسام اسماعيل872

سبعون70اإلنكليزيةذكرالتربه والمياهالزراعة جميل بهجت الجبيلي879

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةجميل نضال محفوض782

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك جميله احمد حميدوش522

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومجميله طالب خليل543

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعمارية جودي بشار سليمان793

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان جوليان ميشيل العكفلي525

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية جوى علي نمر248

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعةجيداء رامز شحاده628

سبعون70اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك جيسيكا سركيس معوض285

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرقوىالهمك حازم محمد احمد795

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق حازم ياسر سعد115

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالبساتينالزراعةحامد آصف اسماعيل348

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةحسن احمد المصطفى178

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  حسن احمد خلوف215

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية حسن امير خيربك514

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك حسن ثابت قصاب397

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد حسن حسين قلعيه703

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةحسن سليمان بدور234

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  حسن شكيب صبوح565

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حسن محمد كمال مصري479

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابحسن محمد معال204

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  حسن محمد مناع601

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابحسن ياسر عاقل31

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةحسين اسعد طريفي901

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانحسين أحمد الجوهري592

خمسون50اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكحسين حبيب ابراهيم307

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد حسين زين العابدين طالب55

تسعون90اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك حسين طالل اسعد474

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب حسين فاخر احمد282

سبعون70اإلنكليزيةذكرمحاصيلالزراعة حسين قصي اسعد421

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية حسين مغير عبد الحميد245

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاالحصاءالعلوم حال حسام الشعار570

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  حال سجيع احمد850

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك حال منذر حسين277

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضحال نزار معروف885
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اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه حال يوسف عساف395

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية حليمه محمد ضلع791

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةحماده وليد طراف858

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرهندسة الطاقة الكهربائيةالهمك حمدان فريز طه261

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك حمزه انور غصنه179

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب حمزه تركي عاقل896

ثالثون30اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق حمزه حبيب رستم130

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلومحمزه حسين المنصور916

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق حمزه صادق عديره12

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق حميد نديم احسان685

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  حميده محمد اسعد حمود386

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحنان كنعان طوبال198

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك حنان محمد لميا485

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  حنين محمد مصطفى674

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق حنين وضاح مخيص917

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية حياة مصطفى صابوني666

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك حيدر محمد عثمان426

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرــــــالتمريضحيدر محمد قشعور882

اربعون40اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية حيدر نمير عبود117

##اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةحيدره توفيق مصه53

ثالثون30اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية حيدره رافع سليمان211

خمسون50اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  حيدره محمد سعيد219

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  حيدره يحيى محمد635

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حيدره يوسف ليوا486

تسعون90اإلنكليزيةذكرهندسة نظم الكترونيةالمعهد العالي للبحوث العلمية خالد جابر علي ديب231

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان خالد حسن زيات364

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية خالد عبد المالك خالد604

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابخالديه محمد الجردي432

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالعامةالزراعة خديجه مروان حامده861

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــــاالقتصاد  خضر احمد غزاله246

##اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب خلود حبيب جامع174

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد خلود خالد مقصود723

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابخليل نور الدين علي689

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومخوله زكريا الحسينو919

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالزراعة دارين آصف اسعد586

ستون60اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعة دانية أحمد حالق551

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية داوود فيصل فاضل637

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكدعاء احمد سيو86

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةدعاء شوكت حبيب610

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية دعاء نضال منال موسى812

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسناندعاء وفيق صبيحه286

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسناندالل محسن حمودي673

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك ديانا عهد تركماني183

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديانا محسن شعبان223

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم ديانا موسى حاجي سليمان425

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابديانا هيثم علي43

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  ديما حلمي قالب35
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سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان ديما فادي نضوه672

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابديما محمد برشيني116

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة ديمة موسى حاجي سليمان623

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ديمه يحيى اليمني684

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ديمه يونس عمار342

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمصارفاالقتصاد  دينا صقر سقر444

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب دينا محسن غانم713

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  ذو الفقار اصف احمد214

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد ذو الفقار محي الدين كاسو201

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابراما ابراهيم بديوي799

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية راما احمد نتيفه840

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك راما احمد ياسر عجان820

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكراما بديع المصطفى507

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب راما سمير حبيب66

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة راما عاصم اصالن466

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه راما علي صالح742

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم راما غسان عثمان764

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة راما مازن سقور462

ستون60اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومراما محمود سكيف208

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلومراما نبيل طايع511

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رامه محمد ماهر سماني671

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد رامي ثابت خصيروف869

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك رامي رامز عباس691

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد رامي رئيف صقور299

عشرون20اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلومرامي غازي االزرعي406

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية رامي غسان جبيلي576

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم راميا علي شالح774

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  ربا سعيد ابو حامد190

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد ربا هالل علي114

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعة رزان بسام شعبان274

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية رزان جهاد بدور675

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة والكيمياء الصيدليةرزان عصام الحايك63

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض رزان محمد جريكوش800

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان رزان نزار جديد284

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب رشا أحمد علوش682

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية رشا حسان عيد238

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رشا رضوان حسن202

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك رشا علي درويش702

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق رشا عمار يوسف531

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالعامةالزراعة رصين درغام عفيف418

##اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه رعد شفيق علي197

اربعون40اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الزراعةرغد محمد طالل حمامي390

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رقية محمد بسام قزيز591

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب رقيه جميل الناصوري712

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رنا محمود ادريس278

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالزراعةرند جابر الجهني762

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية رند مأمون األعسر71
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ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رندا حسن اسعد775

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رنيم حسين بدور104

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكرنيم عبود ادريس753

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرنيم علي خضره262

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكرنيم علي سلمان376

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضرنيم محمد حمود881

اربعون40اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  رنيم محمد ديوب539

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرنيم محمد كرمو119

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رنيم نبيل شاهين203

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةرنيم يونس يونس118

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمكرنين عبد الكريم عبود129

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك رهام احمد دنوره721

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة رهام سائر احسان708

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد رهام فاطر شحاده161

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية رهف جابر ديب239

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة رهف جعفر قاسم260

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  رهف شعبان سليمان574

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  رهف علي رهيجه254

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة رهف فؤاد صالح889

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةرهف مالك علوش895

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرهف محمد بليلو660

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  رهف محمد عبد اللطيف279

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد رهف نضال البكور523

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالعامةالزراعةرهف وليد تومان247

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومرواد يونس أمون212

سبعون70اإلنكليزيةأنثىهندسة المعادنالهندسة الميكانيكيةروان أنس الكنا904

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةروان عدنان عنابه501

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــالتربية الرياضية روان علي البب512

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب روان يوسف سلطان535

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلوم روز رمضان محمد706

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابروز رياض جبيلي616

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  روعه يونس عدره715

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم روال عمر عبد الرحيم90

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رولى معين منصور651

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رؤى احمد صالح25

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةرؤى جابر روميه269

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرؤى حسين داؤد874

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرؤى سميع مظلوم270

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد رؤى عبد هللا حموي293

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب رؤى نزار سلمان79

اربعون40اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ريان عبد الرحمن ادريس655

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ريم ابراهيم ابراهيم423

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابريم ابراهيم منصور200

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ريم اسماعيل ابراهيم891

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية ريم جاسم االحمد458

ستون60اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمكريم حسان تموز259

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق ريم خالد شبار67
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ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالتطبيقيةريم ديب رهجه638

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية ريم عبد الكريم صالح700

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة ريم علي عباس220

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ريم فهيم صبيحه382

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ريم فيصل متوج738

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ريم كامل عمران258

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةريم محسن شاليش222

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك ريم منير يوسف180

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ريم هيثم شاهين648

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةريم يحيى صالح464

##اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلومريما علي سالم137

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة زبيدة محمد سعيد قرنفل207

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم زغنف خليل خرما752

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةزهير عبد الفتاح رسالن350

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية زين الدين محمد عسكري790

##اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  زين العابدين احمد علي899

سبعون70اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكزين العابدين رامز غزال817

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان زين العابدين قحطان سعيد344

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان زين شفيق اسمندر290

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد زين عبد الحميد وطفه380

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرقوىالهمك زين عساف صافي256

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالمعدات واآللياتالهندسة التقنيةزين عماد ديب811

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكزين يوسف نفله351

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية زينا محمد موسى396

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم زينب ابراهيم مصطفى368

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةزينب جهاد سلوم251

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعمارية زينب حسن حسن95

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمك زينب حسين احسان379

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  زينب رامي حيدر111

خمسون50اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية زينب سليمان الخضر235

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  زينب عبد الرزاق اسماعيل797

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمك زينب عبد هللا سعد475

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــــالعلومزينب عدنان خضور487

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالزراعة زينب عزات ابراهيم443

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالزراعة زينب عصام علي735

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالزراعة زينب علي حرفوش61

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد  زينب علي سلوم633

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىــــــالعلوم زينب علي سلوم399

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق زينب غسان اسبر439

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك زينب لؤي اسعد177

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومزينب منيف خليل504

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنيةزينب وفيق ابراهيم34

##اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابزينب ياسر محمد133

##اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةزينه احمد فضه106

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالعامةالزراعة زينه اكرم الهوشي784

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية زينه سهيل ابراهيم24

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابزينه طه علي852
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ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةزينه فيصل موسى520

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  زينه مصطفى دواي538

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةزينه وائل مهنا264

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةسارة غسان اليقه503

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة ساره جميل زاهر17

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  ساره جميل محمد373

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الزراعةساره رامز خيربك308

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىــــــالعلوم ساره رشيد حالق497

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةساره سامر زنتوت837

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ساره سمير ابراهيم722

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلدابساره علي جردي146

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ساره فادي الضرف652

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة ساره فراس الكوسا763

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــــالطب البشري ساره محمد يوسف54

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىعامةالزراعة ساره مصطفى منال موسى663

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةساره هاني ماريه456

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  سالي دياب دواي835

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم سامر سمير معروف760

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالصحافةاآلدابسامر شريف عجيب317

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنانسامه زياد سالم322

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومسامي حامد بدر168

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعةسعده طاهر ماريه405

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومسفانه احمد صهيوني49

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىــــــالهمكسالف محمد ونوس123

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم سلمان كمال صبوح392

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك سليمان اكرم عابدين555

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشري سليمان عاطف سليمان357

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة الكهروميكانيكيةسليمان علي عمران196

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد سليمان لؤي مخلوف912

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكسليمان نضال عامودي558

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانسليمان يوسف وردي324

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك سمايا فواز آت370

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض سمر ابراهيم الخنسه326

##اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومسمر أحمد الشبيب108

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابسناء سلمان عميران11

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد سنان حسن حسن343

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد سهى ماجد يوسف582

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد سوزان زهير خدام126

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوزان محمد الخلف544

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية سوسن احمد بكور585

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب سوسن علي الناطور550

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىأدب انكليزياآلداب سوسن وائل ديب780

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابسومر فاضل النزال701

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك شادي محمود جمول349

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد  شافع غسان ابو اسماعيل385

اربعة عشرة14اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المدنية شامل حسين جاسم101

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعماريةشذى علي السليمان89
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تسعون90اإلنكليزيةأنثىهندسة نظم الكترونيةالمعهد العالي للبحوث العلمية شذى فيصل شيبان678

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومشذى نبيل فارس374

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان شرف محمد فواز حكيم664

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكشعبان ابراهيم محمد554

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية شعبان محمد احسان709

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمحاسبةالعلوم اإلدارية شهد العسل مازن خديجه69

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــــاالعالمشيراز عبدهللا الشيخ علي566

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد صالح حسن سيف الدين733

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  صالح سامر دنوره545

سبعون70اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك صالح محمد شاميه603

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية صفاء بسام شعبان271

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةصفاء خالد صيموع91

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق صفاء مفيد محمد681

ستون60اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية صقر محمد العجوز476

ثمانون80اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك ضياء سلمان نصر473

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابطارق احمد اسعد765

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمكطارق علي بازو109

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم طارق محمد صالحه768

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم طارق محمود محمود402

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  طارق ياسر سلوم642

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرعامةالزراعةطه عبيد العلي898

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية عاصم نزار دريباتي298

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عامر امير عشي563

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك عامر جبر نيساني930

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد عائشة ابراهيم حداد45

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك عباده اسد حميشه661

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد عبد الحافظ ياسر حجازي154

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابعبد الرحمن تيسير عبد الرحمن294

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةعبد الرحمن محمد عمار النجار587

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرــــــالشريعة عبد الرحيم ساريه زين العابدين337

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــــالتربية الرياضية عبد القادر احمد غريب851

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق عبد القادر محمد عواد534

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــــالتمريض عبد الكريم محمد دخيل502

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك عبد هللا حسين حايك847

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكعبد هللا نبيل شليحه6

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية عبد هللا هيثم علي813

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك عبود بهجت عربش182

تسعة عشرة19اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة عبير علي خضور394

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية عبير محمد عونه48

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرعلم نفسالتربية عتاب حبيب جامع699

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــــالتربية الرياضيةعتاب علي عطيه914

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عدنان عبد الرحمن سالم557

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عدي سليم محمد595

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عروة احمد ميهوب776

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعماريةعروه باسم سودان627

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية عروه مخائيل فتيح37

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  عفراء علي علي828
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سبعون70اإلنكليزيةذكرتخطيط رياضيالتربية الرياضية عقيل جعفر سليمان913

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة عال تيسير احمد383

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  عال عدنان العلي163

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعال علي اسعد267

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية عال عماد سليمان221

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  عال منير رضوان680

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد عال يحيى يوسف155

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكركيمياءالعلومعالء علي داللة925

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانعالء محمود عبد هللا315

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عالء هيثم عبود403

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي ابراهيم ابراهيم229

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي ابراهيم الرطب217

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق علي احمد الحمزه اسعد568

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك علي احمد جاديبة855

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم علي احمد جزعه273

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعلي احمد مقديد857

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة علي اديب حبيب773

سبعون70اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة علي اديب خضور714

اربعون40اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان علي اركان خدام705

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانعلي اسكندر عمار440

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق علي انيس ابراهيم410

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم علي بسام بركات437

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكعلي جهاد خيربك249

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  علي حاتم موسى40

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعلي حسن عطاف665

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالعمارة الداخليةالفنون الجميلة  علي حسن كحيله826

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشري علي حسين ريشه360

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابعلي داهود زريق27

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق علي رامز عيسى430

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكعلي رضوان شعبان47

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكعلي رفيق ابو نظام131

عشرون20اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق علي رفيق الدكنجي510

سبعون70اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية علي رمضان ابو درعه297

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي رياض الورعه469

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةعلي رياض غصنه140

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعلي سميح الزيتون404

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم علي عادل عالن575

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرصناعيةالهمكعلي عبد الرزاق وسوف185

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي عبد المجيد حبيب725

ثمانة و تسعون98اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانعلي عزيز عبد هللا593

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةعلي عصام احمد836

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك علي عفيف مهلوبي859

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد علي غسان عصفور152

ثالثون30اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعلي فايز مرهج886

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية علي فيصل التركبي814

ستون60اإلنكليزيةذكرهندسة الكتروناكاديمية االسد للهندسة العسكريةعلي قيس الهوشي78

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه علي محسن قاسم848
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اثنان و تسعون92اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  علي محمد حرفوش5

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي محمد خضور631

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعلي محمد عمار897

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك علي محمد فيوض845

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعلي محمود الحسين921

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  علي محمود ديب612

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكعلي محمود محمد362

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةعلي مروان دالله263

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعلي مصعب عاقل411

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانعلي معروف حموده320

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية علي نديم الكاج336

سبعون70اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومعلي نضال تامر736

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد علي نور الدين عشقر888

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  علي هيثم حمد23

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمكعمار بركات ملحم505

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  عمار رامي حلبي241

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشريعمار عماد الدين حسن445

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةعمار قيس استنبولي463

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية عمار محمد قوجه علي41

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكعمار منير علي605

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك عمار ناظم القوزي158

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  عمار ياسر سرحيل564

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق عمر عزيز وحود459

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةعمر مصطفى غبيش519

ستون60اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشري عمرو زبير العبدالوهاب331

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابغاده حسان اسعد902

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنانغاليه صديق حمود266

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةغانم خليل الوهب924

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية غانم علي سلطانه346

اربعون40اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةغدير اصف عاقل449

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابغدير سمير معال7

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالكيمياء البحتةالعلومغدير مالك علي923

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرــــــالتربية الرياضية غدير محمد جبلي328

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلومغدير محمود ديب922

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةغدير مصطفى فرزات909

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد غدير نزار محمود583

##اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابغرام سامح سليمان132

##اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعماريةغزل عقل ديب59

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة غفار انور عابدين751

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد غفران سمير قدار150

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية غنوى محمد عدنان البديوي77

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان غيث سامر رستم662

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةغيثاء هيثم ديب255

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان غيدق عبد الرحمن خليل363

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالبساتينالزراعةغيس ايمن السليمان693

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة فاتن طه طه794

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  فادي جورج ديب21
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تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان فاضل حسام الدين خالصي622

اربعون40اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  فاطمة الزهراء مصطفى دعبول656

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم فاطمة أحمد الشبيب169

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية فاطمه احمد سلمان728

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية فاطمه حيان خضور477

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضفاطمه عبد الرحمن العتر329

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية فراس بشير سمهاني542

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك فراس علي رمضان816

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  فراس هيثم احمد22

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان فرح صالح حوريه243

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم فرح عبد المعطي بغدادي46

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةفضيلة محمد المزاوي498

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمحاصيلالزراعة فواز نوفل جديد670

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية فينوس كمال احسينه695

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلةقمر رامي سرور92

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية قمر صالح الدين أصفري338

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك قيس توفيق عاقل771

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك كرم باسم صبيح181

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب كرم حسام فاضل427

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان كرم ياسر حاج محمود468

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةكريستينا رفعت االبراهيم265

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان كريم محمد العلي371

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةكفا ظافر حبيب536

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعةكنان غازي برجيه14

##اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابكنانه حبيب جامع145

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم كنده منصور الختيار617

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضكنده نصر نعنوع883

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية النا مالك صقور323

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكلبنى حسن حسن93

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى سليم اسماعيل135

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم لجين بشير حمادية697

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية لجين محمد احسان704

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب لما مجيد جديد749

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان لمى غسان الخير465

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  لمى محسن مسعود134

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكلميس محمد خرفان491

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةليال لؤي كافي176

##اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعمارية ليله علي موسى60

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةليلى محمد موفق جانودي496

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةلين بشار عيسى8

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لين رئيف حسون139

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنانلين عاطف سليمان352

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه لين عماد الشيخ310

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةلينا جميل نعمان907

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لينا رامي جمال358

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية ماري علي االزكي696

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةماريا دانيال شاهين38
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اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة مازن رمضان ميهوب62

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم ماغي علي عروس296

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرــــــالتمريضمالك عبد الكريم الرمضان الجاسم227

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد ماهر احمد قداد629

سبعون70اإلنكليزيةذكرالحيوية البيئيةالعلومماهر أحمد الخاير903

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ماهر جمعه هاشم658

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  ماهر جهاد محمد354

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة ماهر زياد العلوش802

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالزراعةماهر نادر االعرج748

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  ماهر يوسف اشقر16

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم مايا محسن شملص860

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  مجد الدين ابراهيم حليمه540

ثالثون30اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مجد أكثم حسنه144

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  مجد حبيب محمد353

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمجد سامر ديب276

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم مجد صطام ناصيف224

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرهندسة ميكانيك الصناعات النسيجيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمجد علي أحمد927

ثالثون30اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  مجد محمد خيربك472

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق محرز محمد مناع597

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد ابراهيم بدر893

ثالثون30اإلنكليزيةذكرــــــالتمريضمحمد احمد العلوش690

سبعون70اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد احمد ترك378

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم محمد احمد عيسى769

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانمحمد احمد كوبش121

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةمحمد اديب شمه516

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان محمد اسماعيل اسماعيل242

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالعمارة الداخليةالفنون الجميلة  محمد امين زياد الحصني384

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــــالطب البيطريمحمد بسام المصري910

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةمحمد تيسير علي639

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد محمد جمال شيخ ابراهيم506

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمحمد حسين ديب28

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــــالتمريضمحمد خالد صعيدي167

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكمحمد خالد لبادي808

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد خليل شيخ عبدي787

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد رمضان سلطون867

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى833

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد سامر بربوج447

سبعون70اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة محمد سمير بالل669

اربعون40اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد صالح عكرمه625

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  محمد عبد الرزاق اسماعيل798

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشري محمد عبد هللا عبد الرزاق863

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك محمد عبد المعين خطيب779

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرــــــالطب البشري محمد عبد المنعم زكريا335

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد عزو عبد الحي786

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرتدريبالتربية الرياضيةمحمد علي عجيب15

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  محمد غزوان العبدو846

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم محمد غسان غزال361
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ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد مالك عبد الرحمن عوض141

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانمحمد محمد بسام الدوماني589

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد منير عنيزه50

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرــــــالشريعة محمد نبيل مصري102

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمحمد نزار حمود552

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق محمد نعمان حمد532

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــــالتربية الرياضيةمحمد نوار عيد13

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية محمد نور الدين خالد دروبي707

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد نور الدين عبد الرحمن579

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق محمد نور حسن كدرو584

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  محمد هاني الجردي731

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوممحمد وسيم خربوطلي871

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةمحمد يوسف سليمان457

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالحيوية الكيميائيةالعلوممحمدخير صبحي اسعد926

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك محمود سليمان حمود191

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية محمود سمير عبد الحميد832

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان مديح منذر عثمان372

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعةمراد محمد عنتر165

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابمرام أحمد الرحيه772

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مرام هيثم عبد هللا455

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب مرح عادل سلوم727

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد مرح علي مخلوف103

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  مرح غسان برهوم420

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةمرح غسان عيسى839

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةمرح محمد شكوح96

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  مرسل سلمان ميا843

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض مرفت محمود حسون33

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك مرهف اديب خليل186

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد مروان عدنان قنبر906

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمروه ابراهيم حسن911

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد مروه عيسى بدور841

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة مروه مصطفى غزال377

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مروى مروان سلهب205

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق مريم ابراهيم االسطه614

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكمريم احمد ديب288

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــالهندسة المعمارية مريم عبد العزيز المصطفى العلي57

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسة الميكانيكية مريم فريد مخلوف369

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية مريم محمد منى199

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريضمريم محمود حرفوش692

اربعون40اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مزنة عبد هللا حسين621

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك مصطفى احمد ناصر187

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مصطفى جميل شقرة303

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالكترونالهندسة الكهربائية وااللكترونيةمضر ابراهيم اسماعيل306

ثمانون80اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعمارية مضر عدنان ديب829

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممضر علي حسن887

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمفيده عمار نعنوع173

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةملحم علي ملحم268
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اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةمنار وجيه اليقه407

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك منهل غسان زريقه880

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد منى فؤاد حسن84

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان مها نزيه صالح280

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانمهند محمود سليمان413

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــــالهندسة المعماريةمهيار بسام صقور581

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد مهية احمد محمود827

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةمؤمن مأمون صالح99

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةمؤمنه نواف لوعه521

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مؤيد كاسر شحادة630

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  ميراي كميل عطره572

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك ميرنا مفيد حسن237

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  ميس سليمان السوده646

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك ميس عدنان عباس737

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك ميالد محمود ونوس356

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم ناهد نصر الدين ابراهيم319

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب نايا ياسين علي68

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةنبال محمد جمال عساني393

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  نجود فؤاد علي330

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية نرجس مناهل حبيب831

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةنرمين محسن أحمد744

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة نرمين وفيق كفى915

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  نسرين جهاد محمد759

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق نسرين عبد القادر ماردنلي645

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعامةالزراعة نسرين محسن حسون70

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب نسرين محمد اسماعيل42

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نسور نزار قنوع884

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراآلثاراآلداب نظير مصطفى جمعة495

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك نغم بشار عثمان650

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنيةنغم نمير حسون138

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىــــــالتربية الرياضيةنغم هيثم جركس724

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك نغم هيثم سعيد710

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرــــــطب األسناننوار بسام ابراهيم743

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  نوار تيسير عباس698

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية نور احمد صقر110

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم نور الدين محمود عيسى295

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلوم نور الهدى علي سعيد677

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق  نور الهدى محمد مصطفى4

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةنور بسام صوفان85

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نور حيدر ابراهيم359

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكراالتصاالتالتطبيقيةنور رضوان علي9

##اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةنور سلمان نمره97

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق نور فيصل فاضل509

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــــالطب البشرينور محمد العمر العلوش756

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالمناهج وتقنيات التعليمالتربية نور هيثم جوريه51

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد نور يوسف عباس528

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم نورا عماد سلمان483
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اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نورمان محمود منصور210

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد نيروز تغلب اسماعيل120

ستون60اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكنيفين زهير غصون172

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب هادي ثابت عجيب641

اربعون40اإلنكليزيةذكراإلحصاء والبرمجةاالقتصاد هادي حسن حسينه834

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم هبة هللا زين الدين زهيري821

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــــالصيدلة والكيمياء الصيدليةهبه هللا خالد الحسن94

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومهبه امين تريكيه441

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هبه أحمد فائز خشان499

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم هبه آغا بكداش58

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية هبه بهجت شيخ محمد65

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهبه حافظ احسان920

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هبه حسن ابراهيم218

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةهبه سليمان حسن100

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هبه لؤي احمد233

ستون60اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه هبه يوسف سليمان578

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  هدى أحمد البيطار618

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىــــــالتمريض هديل احمد ديب757

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةهديل أكثم بلول216

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب هديل صالح ميهوب64

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة هديل عبد اللطيف ديوب640

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هديل محمد سليمان230

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيههشام محمد مقوص128

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هال خليفه سليمان156

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هال عمر ماوردي312

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالهندسة البيئيهالهندسة المدنيةهنادي نبيل سرحيل417

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية هيا اديب طه453

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىقوىالهمكهيا غيث عمار908

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد هيالنه رشيد رهيجه36

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد وائل رمضان اسعد311

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــــالعلوم السياسية وديع محمد اسماعيل194

سبعون70اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةوسام عادل قهوجي112

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعةوسام عهد قطران195

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق وسيم فؤاد فاضل905

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــــالحقوق وفاء حسن هالل788

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة وفاء محمد خيربك149

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوموفاء يوسف عبد الكريم252

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك والء احمد سيو19

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةوالء احمد يوسف157

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم والء مصطفى حماد10

خمسون50اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية يارا تيسير قرقماز647

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب يارا خضور عاصي598

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنانيارا سمير داود76

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــــطب األسنان يارا صديق نوفل275

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىــــــالعلوم يارا عدنان اسماعيل602

ثمانون80اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةياسر احمد مثبوت170

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية ياسر محمد حسين805
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ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة ياسمين امير سميا556

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد ياسمين وجيه حلبي644

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــــالعلوم السياسيةيحيى محمود بزي928

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكيزن اسامه زيني599

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنانيزن بشار دنيا524

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق يزن عادل جركس409

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية يزن عبد الوهاب ابراهيم809

عشرون20اإلنكليزيةذكرــــــالتربية الرياضية يزن قاسم ميا492

ستون60اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنيةيزن لؤي ايوب615

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكيزن محمد يحيى83

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةيزن موسى علي467

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسره علي حبيب452

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسرى موفق كوسا39

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب يعرب وفيق علي1

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرــــــالحقوق  يقين أيمن مرزه853

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوميوسف جميل جباره454

تسعون90اإلنكليزيةذكرــــــطب األسنان يوسف حسان محمد741

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرقوىالهمكيوسف حمزه مناع88

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة يوسف صالح حسن30

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك يوسف عمار صبح607

اربعون40اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةيوسف محمود محمود755

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةيوسف نظمت ابراهيم113

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوميونس محمد ليوا778

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة يونس هالل حمدان856
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