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2021/11/14

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربيةابراهيم تميم عيسى343

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك ابراهيم عبد الرحمن االسماعيل520

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالزراعة ابراهيم فايق مياسه534

اربعون40اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  ابراهيم نجدات كيخيا428

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة احمد امين غصون525

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس40

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكاحمد زبير حج محمد412

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقية احمد زهير اسعد67

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  احمد سمير الدهن531

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداباحمد علي المحمد187

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  احمد فاضل حسن284

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه احمد محمد سنكري435

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك احمد محمد فسخه544

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك احمد محمد منصور60

عشرون20اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد احمد مؤيد الغضه153

سبعون70اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد اريج عبد الكريم عبود594

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية اسامه جعفر جعفر550

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  اسامه عزيز حسن339

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب اسراء صالح مصري415

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة اسماء اسماعيل مراد115

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه اشرف أيمن شيخ ابراهيم439

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد االء ديب علي73

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك االء رفيق الصوا369

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــالحقوق الباسل ياسر احسان121

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراتصاالتهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالحارث ثامر العجيل55

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمحاصيلالزراعة الحسين حافظ منصور141

سبعون70اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةالحسين محمد ميهوب239

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  الشريف علي الشريف محمد حلمي آل الفضل383

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك العباس اياد جيفي بهلول197

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  المقداد جميل محمد602

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوماليسار محمد صالح385

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اماني حافظ حسون186

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة اماني محمد شعبان230

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك امجد نضال شمسين561

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  اميره فهيم ديب114

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىــــالشريعةايباء صالح قمري519

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربية ايفيت محمود صبح204

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ايه طالل حوريه536

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىــــالتربية الرياضية ايه علي غانم332

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابإسراء علي علي391

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  إهداء محمود يوسف272

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةإيالف ياسر خباز249

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية إيلين بديع موسى502

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةإيمان عبد الرحيم معروف452

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرــــالحقوق أحمد حمدو خيزران581

سبعون70اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةأحمد عمار جمال بك390

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةأحمد غسان البري241
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اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرــــالحقوق أحمد غسان ناعمه10

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة أحمد مالك اسماعيل503

خمسة عشرة15اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم أحمد محمد ضبلط425

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية أريج راجح الدويري126

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  أشرف فواز احمد521

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك أكرم بدر زمرد545

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانأليسار علي سيد علي543

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكأمثل غسان حسن389

سبعون70اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلومأمجد زهير شاليش598

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم أمل عمر امهان151

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية أمينه صفوان ديب288

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهأوس محمد حسن327

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك أيهم محمد طاهر محمد حسن304

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة أيهم مرسل سلوم485

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية آسيل اسعد سلمان574

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  آالء بسام احمد507

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب آالء سليمان الصوا105

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد آالء سمير جلعود17

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةآالء عايد العيد247

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومآالء مصطفى القط273

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد آالء هيثم حسام الدين11

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآنا نزار جبور458

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية آية حيدر محمود170

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان آيه محمد سوار خدام200

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم آيه ناجي ايمانه567

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنيةباسل اشرف خواشقي572

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  باسل عدنان سليمان421

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبتول سمير ميا190

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداببتول معروف خدام573

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك بتول نبيل علو5

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم بتول يحيى نبوزي608

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهبثينه طالل اسماعيل139

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد بدر اكرم ديبه268

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم بديعة يحيى معري218

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق براءة حسن العلي الناصر441

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداببراءه ابراهيم المحمد العبيد155

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية بسام طاهر كويده440

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بسماء منذر حداد270

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكركلية النقل الدولي و اللوجستياتاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيابشار جابر بردان494

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكبشار نادر منجه195

عشرون20اإلنكليزيةذكرتقانة االتصاالتالتطبيقية بشار ناصر العاسمي467

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  بشرى توفيق صالح404

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىــــالتربية الرياضية بشرى سليمان بالل75

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعةبشرى فواز حماد63

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق بشرى محمد حسن217

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية بشرى محمد عبد الرحمن437

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه بشرى هيثم حلوم306
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اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالزراعةبالل يونس رحال352

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنية بنانا اديب شاهين147

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبيلسان عبد العزيز احمد238

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  تاال محسن غانم57

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةتيما وائل قشعور242

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة تيماء جالل الحايك74

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومتيماء غياث رحمه371

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك تيماء كامل ابراهيم245

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية ثائر جابر صالح142

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  جذيمه محمد علي بدور35

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرــــالحقوق جعفر حسين دواي134

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك جعفر زين خضور261

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  جعفر كاسر ميا260

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالميكاترونيكسالهندسةجعفر محمد جليط331

ستون60اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان جميل سليم قردوح198

اربعون40اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك جميله احمد حميدوش431

عشرة10اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلدابجنى هاني ابراهيم366

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية جوا عدنان شريبا611

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية جويل انطوان حموي456

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعةجيداء رامز شحاده175

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان حسام محمد عثمان102

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمعالجة فيزيائيةالعلوم الصحيةحسن ابراهيم طه592

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن سلمان مرتكوش351

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةحسن سليمان بدور422

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانحسن صالح قبيلي215

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنية حسن علي سليم554

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن عمار وكيل301

خمسون50اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحسن غسان النوا540

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــالحقوق حسين احمد السكري365

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةحال احمد علي370

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاالحصاءالعلوم حال حسام الشعار220

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  حال سجيع احمد123

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةحال محمود شريقي454

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  حمدان هاني عفيف453

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك حمزه حسيب عماري290

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلومحمزه حسين المنصور595

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكحمزه عادل ميا231

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةحمزه عدنان زهره235

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومحنان عدنان ابراهيم597

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحنان كنعان طوبال275

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةحنان محمد الهيبي360

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم حنين علي علي179

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية حياة مصطفى صابوني52

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  حيان علي بركات516

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــالحقوق حيدر سرور طراف48

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الزراعة حيدر محسن ديب18

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك حيدره لؤي خدام276
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تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية حيدره يوسف ليوا13

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةخالد عبد المالك خالد535

سبعون70اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابخالد محمود طالب505

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكركلية النقل الدولي و اللوجستياتاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياخليل زيدان نيساني497

سبعون70اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعمارية خليل سركيس سركيس429

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم دعاء خليل بنشي150

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  دعاء سالم نني489

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديانا محسن شعبان113

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابديانا هيثم علي298

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالصيدله والكيمياء الصيدليهالصيدلة ديما اكرم جديد420

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ديما محمد موسى203

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالزراعةديما هيثم غانم604

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمصارفاالقتصاد  دينا صقر سقر91

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  ذو الفقار اصف احمد237

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم راتب حسن الزير124

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومراغد نظام الدين خدام432

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابراما ابراهيم بديوي547

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة راما احمد الشغري533

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكراما بديع المصطفى110

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب راما صالح علي527

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة راما عاصم اصالن411

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة راما عبد الحميد علي103

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه راما علي صالح580

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  راما نبيل صالح30

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رامه محمد ماهر سماني25

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلومرامي حسين محمد61

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد رامي رئيف صقور106

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية رانية سمير حكيم396

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالزراعة رائد عباس العبيدالعلي514

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىــــالعلومربا توفيق مصطفى548

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية ربا شفيق سلطان510

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رحمه محمد حسن337

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعةرزان رياض الموعي279

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومرزان علي منصور223

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد رزان مديح بدران289

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية رزان نزار عياش322

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىــــالتمريضرشا خليفي معال224

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم رشا رفيق بدور317

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمكرشا عاطف عباس6

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق رشا عبد الحسين علي314

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعماريةرشا عفيف داود564

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق رشا عمار يوسف348

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رشا نزار صبيحه357

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  رشا هالل عيد606

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة رغد بسام جولحه173

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه رغد سهيل دريوسه65

سبعة عشرة17اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رغد علي علي293
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خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الزراعةرغد محمد طالل حمامي481

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة رغد محمود سودان97

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم رنا محمود ادريس26

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة رنيم رياض حاج عيسى526

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  رنيم محمد ديوب70

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمكرنين عبد الكريم عبود407

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية رهام رضا مصطفى459

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاالحصاء الرياضيالعلوم رهام مازن حيدر609

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة رهف اسعد يعقوب280

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة رهف عمار نعمان291

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةرهف مرهف زيدان401

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رهف نبيل شاهين180

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب رهف نزار قاسم210

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد رواء محمد علي359

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــالطب البشري رواد محمود ايوب277

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومرواد يونس أمون90

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  روان محسن معال423

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان روان محمد اسامه طرابلسي176

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعماريةروز غسان القصعه430

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  روعه يونس عدره338

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم روال عمر عبد الرحيم144

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رولى معين منصور188

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرؤى سميع مظلوم266

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك ريان عبد الرحمن ادريس575

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ريم ابراهيم ابراهيم446

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة ريم بسام احمد292

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية ريم عبد الكريم صالح596

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــالتمريض ريم منتجب احمد101

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةريم منير عوده409

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة ريما يوسف شيخ128

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم زغنف خليل خرما568

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية زكريا سلمان غريب558

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرحاسبات و تحكم آليالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه زين العابدين منهل طريز315

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان زين شفيق اسمندر112

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد زين عبد الحميد وطفه553

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد زين نامق السكري393

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةزينب جهاد سلوم27

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــالعلومزينب عدنان خضور100

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةزينب غزال علي361

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلومزينب قصي الجوني271

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك زينب لؤي اسعد426

خمسة5اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعةزينب معن موسى382

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةزينب مقداد مرشد455

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية زينب نزار السالم281

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب زينب هيثم عبد الرحيم551

سبعون70اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعماريةزينه اكرم القدار56

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةزينه جالل شيبان398
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خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة زينه عدنان خوري380

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةزينه عكرمه الشلي86

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىإنتاج حيوانيالزراعةزينه موسى عصيفوري252

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىــــالعلوم ساره رشيد حالق248

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةسالي علي شعبان414

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرــــالحقوق سامر ابراهيم كوسا579

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم سامر سمير معروف562

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة ساندرا سامي يونس394

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهسائر وجيه ديب8

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية سراب زهير سيو201

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعةسعده طاهر ماريه311

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق سالفه محمود سليمان193

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوم سلمان كمال صبوح36

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق سليمان حاتم عيسى349

ستون60اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك سليمان علي ابراهيم469

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية سليمان هاني زينو379

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه سماح مشعل رنجوس405

سبعون70اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق سمر حسين امهان83

خمسون50اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك سندس عماد داود386

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية سوسن احمد بكور148

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  سومر احمد باسط177

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكروقاية النباتالزراعة سومر يوسف عباس296

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة سيدره احمد جود208

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه سيف الدين عبدالعزيز يونس138

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومشذا محمود شريقي539

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومشذى نبيل فارس461

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق شروق عزام البورنو28

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية شعبان محمد احسان32

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة صبا اياد الحايك397

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةصبا ضاحي سعد158

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــالحقوق ضاحي مرشد العمر600

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالزراعةطارق عهد بدور486

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالزراعة طارق غسان جمول166

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد عائشة ابراهيم حداد240

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  عباده عبدو شعباني549

ستون60اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعبد الباري عبد المهيمن أبو اليسر طرقجي189

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالتربية الرياضية عبد القادر احمد غريب587

خمسون50اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عبد هللا امير عبد هللا80

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمكعبد هللا نبيل شليحه41

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعمارية عبد هللا هيثم علي466

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعبدهللا حكمت الخليوي605

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكعبيده هيثم يوسف373

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومعبير امين حبقزي392

ثالثون30اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عدنان عبد الرحمن سالم403

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عدي سليم محمد482

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعمارية عروه مخائيل فتيح560

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة عزالدين خضر االسيود262
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  عفراء علي علي111

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة عفراء محمد ابراهيم300

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية عال دريد صقر468

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك عال علي جنود427

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب عال فؤاد سلمان308

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومعالء أيمن كشكش376

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرــــالحقوق عالء معين ميا54

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عالء هيثم عبود400

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعالء وفيق محمد278

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلومعالء ياسر خاتون588

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي ابراهيم الرطب79

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانعلي اسكندر عمار66

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرــــالطب البشريعلي اكرم جحجاح127

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرــــالعلوم السياسيةعلي أحمد عياش577

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم علي خضر الشيخ184

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابعلي داهود زريق118

اربعون40اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  علي رامز اسبر515

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرــــالحقوق علي رفيق الدكنجي585

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةعلي رياض غصنه232

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة علي سعيد اصطيفي287

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  علي عبد الرزاق اسماعيل274

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي عبد المجيد حبيب96

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرــــالتمريض علي عبد المطلب السليمان47

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرــــالحقوق علي عماد ناصيف71

اربعون40اإلنكليزيةذكرالبساتينالزراعةعلي غسان ناصر135

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعلي فايز مرهج399

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلومعلي فراس قازان377

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه علي محسن قاسم472

عشرون20اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلومعلي محمد احمد38

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةعلي محمد حشمه610

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكعلي مصعب عاقل500

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانعلي معروف حموده12

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية علي نديم الكاج326

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد علي نور الدين عشقر476

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  علي هيثم حمد133

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد علي يوسف الرحيه406

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىزيتونالزراعةعلياء محمد جراد78

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد عماد عبدهللا طاهر589

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمكعمار بركات ملحم316

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرقوىالهمكعمار حسن قاسم21

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  عمار رامي حلبي181

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم عمار شاهين بلوك202

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعمار قيس سلمان578

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك عمار ياسر برهوم160

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمحاسبةالعلوم اإلدارية عمر أحمد تركماني569

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرالحاسبات والتحكم اآلليالهمك عمر محمد نادر قريجو243

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان عيسى دانيال حمو295
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خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياةالزراعةعيسى محسن حداد443

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانغاليه صديق حمود372

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية غانم علي سلطانه475

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابغدير سمير معال2

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرــــالتربية الرياضية غدير محمد جبلي313

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة غفار انور عابدين354

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد غفران سمير قدار88

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة الكهربائية غنى عيسى حمودي297

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان غنى ياسر ابراهيم285

اربعون40اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهغيث جاسم وهيبه307

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية غيث صالح شعبان457

خمسون50اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك غيث محمد الحايك522

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  غيداء فواز جديد541

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربيةفاتن زكريا ابو شفه451

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة فاتن طه طه542

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق فادي فيصل حسن82

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية فاطمة ابراهيم أسعد120

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانفاطمة شمس الدين الشيخ192

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد فاطمه عبد الفتاح حكيم229

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالهندسة الصناعيةالهندسة الميكانيكية فائز الياس موسى294

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهفدوى حسن زهره344

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية فراس بشير سمهاني463

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــالتمريض فراس مطر الحنيت المحل362

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم فرح عبد المعطي بغدادي33

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالصيدله والكيمياء الصيدليهالصيدلة فرح فواز جديد508

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةفرح نهاد منصور227

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية فوزي عدنان شقره464

ستون60اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعماريةفؤاد ممتاز مال413

عشرون20اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعماريةفيراس احمد العالوي258

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  فيصل عبدالعزيز الدللي591

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةفيكتور الياس بدر491

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةقدس طارق صاحب الدين444

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعماريةقطر الندى عبد اللطيف افحيل384

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية قمر صالح الدين أصفري92

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم قمر عبد الخالق عبدو442

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب كرم حسام فاضل109

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانكرم علي كنعان143

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية كرم ممدوح عمران449

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةكرم هاني سعيد255

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىــــالتمريضكريستينا سامي ابراهيم15

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابكنانه حبيب جامع159

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لبنى سليم اسماعيل85

ستون60اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالزراعة لجين اوسامه محال488

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية لجين محمد احسان31

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لمى رفيق بدور368

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة لمى طالب احمد506

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكلميس محمد خرفان119
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ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم ليلى محمد برادعي196

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةليلى محمد موفق جانودي263

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكليليان كمال حسن164

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية لين باسل اخرس555

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك لين جمال شاهين161

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىــــالطب البشري لينا بولص صوايا333

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية لينا رامي جمال29

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابلينا عبد الباسط حاج محمد37

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالزراعة مازن رمضان ميهوب42

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةمازن محمد علي العون603

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائيةمالك احمد االسعد582

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرــــالتمريضمالك عبد الكريم الرمضان الجاسم49

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد ماهر احمد قداد77

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةماهر رياض الياسين418

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية مايا زياد قصاب518

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق مايا محمود حلوم14

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا وفيق احمد364

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةمايا ياسين كامل353

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةمايه يوشع علوش584

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  مجد الدين ابراهيم حليمه450

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمجد انطانيوس داؤود309

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمك مجد ديب نضوه559

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــالهندسة المعماريةمجد سامر عبدهللا593

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكمجد سمي زهرة499

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية محار امير احمد424

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلداب محسن مصطفى جنيدي529

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرــــالتمريضمحمد احمد العلوش460

سبعون70اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةمحمد اسماعيل عثمان433

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالصيدلةمحمد أحمد األحمد234

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالزراعةمحمد جاسم مهنا251

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمحمد حسين ديب4

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرــــالتمريضمحمد خالد صعيدي283

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد خضر نطيطة205

خمسون50اإلنكليزيةذكرالمكاترونيكالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمحمد رامز مدنيه417

ستون60اإلنكليزيةذكرــــطب األسنانمحمد رغيد فهد عابدين511

اربعون40اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى565

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرــــالحقوق محمد سمير ديب191

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابمحمد شاكر اسعد478

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك محمد عبد المعين خطيب250

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد محمد عبد الهادي محايري325

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرــــالطب البشري محمد عدنان الحسن566

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرقوىالهمكمحمد عزيز متوج375

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم محمد غسان غزال117

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  محمد غيث مازن زيتون465

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرــــالهندسة الطبيةمحمد محمد عبدو256

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقية محمد محمود المحمد402

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالقيادة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةمحمد مصطفى حنيفة336
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ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب محمد موفق صقر265

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالعامةالزراعةمحمد مؤيد احمد22

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  محمد نجدت شعبان99

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد نور الدين عبد الرحمن416

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  محمد هاني الجردي156

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرــــالهندسة الكهربائيةمحمود امين علي419

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرــــالطب البيطريمحمود بسام المصري590

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلوم محمود سليم يونس513

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب مرام خالد حاج محمود171

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  مرح غسان برهوم168

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مرح محمد عروس149

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلةمرح نهاد منصور226

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالمناهج وتقنيات التعليمالتربية مروان احمد العسكر612

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب مروى مروان سلهب219

اربعون40اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق مريم ابراهيم االسطه447

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعةمريم احمد كلتوم501

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابمريم اسعد غره583

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةمريم أمين محمد246

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىــــالهندسة المعمارية مريم عبد العزيز المصطفى العلي194

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق مريم عطا الماجي9

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمكمريم محمد عثمان387

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية مريم محمد منى346

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  مصطفى جودت اسكندر483

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان مصطفى خالد تركماني199

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرــــالطب البشري مصطفى عماد الدين نزها286

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرقوىالهمكمضر حسن جديد259

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممضر علي حسن477

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة ملك خليل شيخ عبد هللا132

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالزراعةمنال مسعود دنوره46

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالزراعة منال معين اسمندر216

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمنى محمد سعيد الشيخ222

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك مها جودت اسكندر154

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية مها غسان كوشه436

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالزراعةمهدي عاطف بدور253

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه مي هيثم كنجو538

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك ميار احمد اسبر341

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ميار حسان اسماعيل125

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  ميس سليمان السوده599

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق ميساء عبد الكريم ابو حسن509

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة ميشيل الياس بدر487

خمسون50اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق ميناس كريكور مقدسيان81

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان نادر احمد فاتح حوري131

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابنايا حنا نعمي570

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية نجالء مروان سليمان445

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  نجود فؤاد علي53

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم نجوى علي العلي البطوشي152

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ندى حكمت بدور59
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سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابنسرين مالك ديب23

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراآلثاراآلداب نظير مصطفى جمعة438

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة نور ابراهيم الخطيب546

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابنور اسماعيل خدوج305

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  نور الهدى محمد مصطفى84

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق  نور حسان خليل140

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نور حيدر ابراهيم183

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية نور سليمان عيسى504

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد نور علي علي221

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىهندسة الجيوتكنيكيةالهندسة المدنية نور غانم بالل492

ستون60اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية نور مجد الفروي552

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرــــطب األسنان نور محمد حنفي تبريزي206

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية نور معتز زينه342

سبعة7اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب نور يحيى سلوم517

اربعون40اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد نور يوسف عباس62

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نورا منير خضور267

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمكنورس أديب البري233

تسعون90اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك هادي معن احمد523

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد هاني محمد منير فنري39

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم هبة هللا زين الدين زهيري601

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابهبه ابراهيم بوشيه43

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد هبه أحمد فائز خشان563

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية هبه بهجت شيخ محمد257

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هبه لؤي احمد330

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هبه نواف عثمان498

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  هدى أحمد البيطار228

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة هدى علي االسمر350

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىــــالتمريض هدى محمد غانم319

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومهديل اياد علي104

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب هديل صالح ميهوب378

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابهديل ياسين علي1

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياةالزراعةهال جميل صالح94

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هال عمر ماوردي172

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  همام كامل حلوم586

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هناء مروان قواف45

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق هيا رائد ابراهيم388

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىمواصالت و نقلالهندسة المدنيةهيا غسان دواي355

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هيا وفيق اسماعيل212

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد هيفاء هيثم سليمان613

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد هيالنه رشيد رهيجه3

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد وائل رمضان اسعد358

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنان وداد بدر الدين سعيد474

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةورد شان نديم حبيب254

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية ورده ثابت شاهين490

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد وسام أحمد قريص64

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعةوسام عهد قطران165

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  وسيم ميكائيل صبيح320
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اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىــــطب األسنانوصال فواز كحيلة68

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىــــالحقوق وفاء حسن هالل185

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكوفاء رفيق سليمان269

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالزراعة وفاء محمد خيربك410

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةوالء احمد يوسف51

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابوالء محمد سلهب19

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم والء مصطفى حماد145

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة والء وكيل ابراهيم328

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالهندسة الكهروميكانيكيةاكاديمية االسد للهندسة العسكريةوليم غسان الجبيلي479

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكوليم غسان علي244

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  يارا اسامه ابو صالح207

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةيارا سلمان الحسن50

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالغدد الصم و السكريالطب البشري يارا علي جديد334

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالزراعة يارا منير خضرة299

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالزراعة يارا نزار ابراهيم167

اربعون40اإلنكليزيةأنثىــــالصيدلة يارا هاشم محمد470

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالبساتينالزراعة ياسر ابراهيم سعيد524

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرــــالصيدلة يزن ابراهيم بستون607

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكيزن اسامه زيني484

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرــــالحقوق  يزن شفيق اسمندر108

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرــــالتربية الرياضية يزن قاسم ميا493

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكيزن محمد يحيى89

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابيسره علي حبيب95

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالتسويقالعلوم اإلدارية يعرب هيثم العثمان310

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرإدارة موارد بشريةالعلوم اإلداريةيوسف أمين حماده169

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد يوسف عبد الحليم لولو576

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرــــالهندسة الكهروميكانيكيةيوسف مالك جلعود58

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةيوسف محمود محمود473
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