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خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرطبيةالهمكابراهيم رزق هللا ديب644

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية ابراهيم عيسى المحمد774

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية ابراهيم محمد الشيخ1087

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  احسان حسن احسان942

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  احسان زهير ميا1038

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب احالم مصطفى خليل505

ستون60اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةاحمد ابراهيم ضغمان850

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوماحمد ابراهيم محمد55

سبعون70اإلنكليزيةذكرالكيمياء البحتةالعلوماحمد اسماعيل البرازي342

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوماحمد اكرم صالح88

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية احمد المثنى عبد الحليم313

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم احمد أمين محمود937

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  احمد بشار بركات158

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية احمد جودات ابراهيم767

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوماحمد حبيب سلمان622

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس444

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوماحمد دمر عربيه489

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرجيولوجياالعلوماحمد ديب سلمان745

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوماحمد شحاده الحمد988

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية احمد عبد الرحمن طه1094

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةاحمد عبد الزم الالمي1105

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضاحمد علي سخطه685

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك احمد عماد حمامه1003

اربعون40اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد احمد ماهر قميره749

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةاحمد محمد الشحنه13

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية احمد محمد حمزه980

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةاحمد محمد محمد485

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب احمد معروف البيرق1149

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد احمد موسى اسماعيل545

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكاحمد نورس محمود391

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلداب احمد يوسف مطره جي384

ستون60اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك ادهم حسن ناصر583

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد اروى حسن سليمان746

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية اريج عارف فوزي956

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اريج قاسم احمد758

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية اريج نور الدين معروف62

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية اريج وائيل رستم574

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــطب األسناناسامه عدنان ديوب69

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالتطبيقية استيللي نبيل استيللي437

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةاسراء مصطفى سلمى317

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداباسماء مراد خطيب6

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقية اسماعيل خضر جاويش786

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية اشرف عادل جناد572

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد االء اديب شيخ458

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسناناالء محمد صابوني722

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب االء منذر خيربك300

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك البراء ميزر العاكوب723
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اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية الحسن تمام سمره406

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالتربةالهندسة الزراعيةالحسن سهيل عثمان87

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري الحسن محمود ايوب909

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  الحسين رفعت مرتكوش1104

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعماريةالحسين سهيل عثمان79

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد  الحسين وفيق حمودي683

خمسون50اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد الزهراء ناصر حاج حيدر610

تسعون90اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان الكميت ياسر منى531

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالهندسة البتروليةالهندسة الكيميائية و البترولية المقداد عماد الدين محمود318

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية المهند حمود النافع428

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابالمهند فيصل جمل375

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  اليسار محمد زهيره560

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك اليسار معن غدير737

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك اماني محمد شحيده459

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان اماني هشام فتوح187

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةامجد محمود حرفوش27

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك امل امين عمران34

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  امير محمد صديق169

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداباميره عبد الكريم يوسف716

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةاميره محمد خليل419

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةاناس محمد الحسن414

ستون60اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك اناغيم محمد يونس460

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالقوى الميكانيكيهالهندسة الميكانيكيةانس محمد باكير1129

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةانسام آصف محمد935

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية انطوني نسيم ديب764

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكانيس وهيب ناصر625

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداباهداء عبد المنعم حبيب1124

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  اياد محمود فرفور719

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةاية رياض علي1031

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية ايفيت يوسف حكيم404

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ايليا ديب علي387

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم ايمان فيصل اسد126

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد ايمان كاسر الصويفة960

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان ايناس يونس عميري998

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المدنيةايهم سليمان مسلم1051

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية إتوال زهير سعدو699

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةإكرام ضياء الدين الديوب1150

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية إيمان خالد الفرحات788

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةإيهاب ناظم كحالوي933

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري أحمد حامد الحماده603

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك أحمد راجح أحمد48

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان أحمد عبد القادر أبو شفه1092

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية أحمد عبد المنعم الحلبية659

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  أحمد محمد حاج طه1022

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية أحمد مروان حمودي1138

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةأحمد معد عبوس875

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابأريج جميل جعفر66
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ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض أريج رئيف القاضي130

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك أريج نهاد غنيجه1023

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد أسامة بسام خضورة1139

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلومأسماء أحمد العبدالمجيد465

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةأشرف غسان الجردي140

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةأغيد جمال المحمد1142

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكأليزار ماجد خوري39

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة ألين سميع سلمان124

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية أماني أحمد حميدان646

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  أماني محمد محمد1020

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية أمجد سميح الجبر842

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكأمجد نصر اسماعيل17

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنيةأمجد نظير ديوب955

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب أمل ثائر باليه398

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةأناغيم وهيب حميده604

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك أنس حسام المعصراني144

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكأنس وجيه حمود808

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية أوديت زياد فروح985

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب أيهم صالح ميا446

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك أيهم ضاحي مكحل164

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك آرميك واهرام لوشيكيان816

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية آصف عبد الكريم اسماعيل1072

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية آالء راكز جافي793

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكآالء سمير عثمان148

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابآالء عبد المطلب السيد866

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية آالء عثمان عثمان912

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق آالء عيسى حبيب9

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية آالء محمد ابراهيم182

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  آالء مصطفى حوا127

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية آالء مصطفى خضرو818

ستون60اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةآالء وليد برو417

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  آيا جهاد محمد742

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابآيات هللا عبد الرحمن بنانة708

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك آيات محمد ديب قرباش832

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةآية محمد علي جعلوك727

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم آية محمد فاروق غزول494

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية آية منير خضرة189

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةآية هاني خاتون302

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق آيه ابراهيم عباس93

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةآيه حسان عبد الرحيم249

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق آيه عبد الجبار شوبك386

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد آيه عمار دالي928

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية باسل ابراهيم المحمد541

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة باسل بدر االعرج341

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية باسل عبد الحميد حاج ياسين831

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق باسل نادر العبدهللا1145

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد باسله اسماعيل اسماعيل573
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اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةبانه محمد غسان دعبول67

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك بتول ابراهيم حسن109

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك بتول ابراهيم يوسف769

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومبتول بسام زيني154

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية بتول جمال علي327

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بتول حامد احمد569

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةبتول حسام باسط540

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالهندسة الريفيةالهندسة الزراعيةبتول رمضان بدور790

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةبتول سهيل عمر944

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  بتول شوكت امون996

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضبتول علي امون363

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك بتول غسان محمد244

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة بتول فراس مكنا132

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  بتول فضل فاضل496

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك بتول محمد العيسى حمره1140

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةبتول محمد زكريا221

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــالشريعة بتول مصطفى عبد الرحيم425

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية بتول يوشع الشوا618

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةبثينه امير السيد864

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم بثينه هاني حبيب827

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك بدور رامح ابوالشمالت110

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية بدور سليمان عيسى704

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداببراءه ابراهيم المحمد العبيد8

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية براءه احمد عبد الرحيم416

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية براءه صالح شاهين1034

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض براءه علي كلزي958

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك برجس حميد الضامن1014

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب بسام علي وسوف829

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانبشار توفيق عباس690

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكبشار جمال مثبوت802

خمسون50اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةبشار محمد انجرو874

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد بشار محمد عيد عكاشة293

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بشرى ابراهيم سالمه663

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد بشرى اكرم الحجل614

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري بشرى سليمان العامودي885

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  بشرى محمد عبد الرحمن548

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك بشرى نجدت شمحل713

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةبشرى وفيق عباس121

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالطب البيطري بالل ايمن الجاسم1075

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  بنان هيثم اسماعيل936

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  بيان مازن عبسي504

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةبيان وليد اسعد383

اربعون40اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  تاال اسماعيل محمود101

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةتبارك سميح خليل696

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض تسنيم حسين المسعود1007

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية تغريد حسن صقر2

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد تمام ابراهيم احمد563
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب تهامة محمد جميل أخضر1112

ستون60اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية تيماء انور صقر666

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية تيماء بسيم جديد177

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم تيماء صفوت زيود287

ستون60اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية تيماء علي مردن537

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ثراء فائز فرحه185

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض ثراء مالك ابوسكينه1136

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب ثراء يونس يونس322

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  جبرائيل قيصر بطرس97

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  جذيمه محمد علي بدور561

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض جعفر احمد خلوف433

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية جعفر اكثم عثمان1045

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب جعفر بشير صبيره332

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك جعفر حسان ديبه410

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةجعفر حسن جديد787

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  جعفر سمير سلمان227

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرتقانة االتصاالتالتطبيقية جعفر طائع قاسم418

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة جعفر علي حربا284

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق جعفر علي رضوان106

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق جعفر عمار زربا1147

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك جعفر محمد بدور582

ستون60اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم جالل بالل ترك18

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرآالت زراعيةالهمكجمال الدين عبد الرحمن معترماوي466

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةجنان زكي علي701

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانجنان قيس زاهر251

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية جنان هيثم مصطفى743

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةجنى احمد آغا597

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك جوانا ميشيل نعوس813

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد جورج غسان هزيم616

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةجوليان نصر جديد567

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية جوى قصي سعيد667

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  جويل حسان بالل1050

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  جويل ميشيل نعوس815

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةجيانا عماد حمود798

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك حاتم فارس منزلجي1162

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية حازم عماد علي588

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حازم نبهان ديب72

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة حبيب اديب موسى378

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك حسان حميد العيد510

سبعة عشرة17اإلنكليزيةذكرـــــالتطبيقية حسان محمد الغزاوي674

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرالتفسير والحديث والفلسفةأصول الدين والفلسفة حسان معن حداد1008

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةحسن احمد الحماده838

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك حسن أنور حسن514

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض حسن ثابت صقور329

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية حسن حسين بستاني429

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمناهجالتربيةحسن سليمان بدور732

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  حسن عدنان السيد824
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ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةحسن علي حمدان174

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك حسن عماد شريتح فريوه352

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحسن غسان النوا654

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية حسن غسان مبارك533

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية حسن غسان نعنوع915

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية حسن محمد شيبون952

خمسون50اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكحسن ياسر زهره811

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية حسن يوسف حيدر450

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حسين احمد المطر146

ستون60اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةحسين رياض شبابو941

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية حسين سلمان شعبان1117

خمسون50اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكحسين عبد الرحمن برادعي528

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرعلم األحياءالعلوم حسين عزيز برهوم924

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية حسين علي حمدان142

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالتطبيقية حسين علي شحاده181

عشرون20اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم حسين علي علي22

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  حسين علي فارس744

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابحسين محمد الحكيم1

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك حسين هيثم ميا999

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية حال امجد عيسى930

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك حال رامز حسن232

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكحال عيسى مزنا113

اربعون40اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومحال فادي الورعه316

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةحال فراس العلوني65

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهحال لؤي صقور503

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةحال نزار يوسف26

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابحال هيثم مهنا592

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية حليمه محمد ضلع762

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضحمزه أحمد جديد671

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض حمزه سليمان الغزاوي1126

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك حمود ماجد الكنو606

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية حنا افرام صومي86

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةحنان صفوان مغامس392

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض حنين امير حيدر703

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك حنين نيروز بدر107

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةحنين يوسف محسن1009

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةحياة مروان مهنا1133

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعيةحيدر حسن ملحم590

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية حيدر فاروق ابراهيم1043

ستون60اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية حيدر محمد عساف1158

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان حيدر نادر مالزي994

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية حيدر نبيل يوسف282

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية حيدر نومير دواي451

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة حيدرة عارف محمد285

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةحيدرة عنان مزيق138

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية حيدره احمد علي1006

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية حيدره اكرم حبيب907
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تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالتربةالهندسة الزراعيةحيدره حسن غدير867

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد حيدره خضر فتيتي806

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكحيدره غسان فياض620

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكخالد عبد الرحمن المحمد133

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياةالهندسة الزراعيةخديجه عبد الرزاق مصطفى852

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعية خديجه مروان حامده1024

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومخديجه يحي عباس98

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم خضر محسن محمد878

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةخلود محمد بكري662

ثمانون80اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةخليل نبيل اسماعيل1053

ستون60اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية خود علي الميالد1047

خمسون50اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةخوشناف سليمان حسن216

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابداليا عبد هللا الحلبي1054

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريدانيا غسان يونس888

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري دانيال عيسى االسكندر543

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية داؤد سعود سعود871

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالهندسة البتروليةالهندسة الكيميائية و البترولية درويش رشيد حاجي759

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق درية نبيل قيلش36

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمك دعاء سمير رحمون234

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابدعاء عثمان حمادي1137

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  دعاء محمد خدام374

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم دعاء يحيى حناوي495

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةدنيا طالل دغمان1057

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريدوران محمد عبد القادر محمد1049

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية ديانا ابراهيم يوسف357

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربيةديانا احمد فويتي7

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية ديانا سمير يوسف152

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة ديانا محمود ابراهيم1037

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم ديما عاطف بعزوك598

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعيةديما عيسى عيسى253

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةديما محمد غزال256

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك ديما نبيل علي682

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ديما نبيل مخيص369

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك ديمه بسام خضر605

ستون60اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكديمه حسن حسن112

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية دينا أحمد عبادي546

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومذو الفقار احمد عمار1035

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرريفيةالهندسة الزراعيةذو الفقار مدحت جنيد570

ستون60اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد  ذو الهمه عدنان عنابه275

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية راغده حسن علي49

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابراما ابراهيم بديوي314

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةراما حسن ساعي303

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب راما صالح علي394

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة راما محمد صالح شاالتي1085

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب راما منهل مهنا299

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب راما نجدات اسماعيل594

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  رامي انور المحمود167
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اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد رامي حمد الحسن الحرامي914

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك رامي مالك صالح487

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالرياضيات النظريةالعلومرامي ياسين القصيري45

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم ربا المأمون صافيا1041

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةربا سجيع اسكندر825

ستون60اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك ربا محسن عاصي78

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ربا محمد صقور278

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةربا محمود البودي122

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةربا يوسف قزق898

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية ربى جودت سليمان172

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالتغذية الكهربائيةالتطبيقيةربى نبيل كباس839

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق ربيع أحمد شوربا887

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ربيع سيسر ماشي321

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرإنتاج حيوانيالهندسة الزراعية ربيع ياسر جبور348

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةردينه توفيق شعبو1121

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومردينه رفعت فرنجي166

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ردينه سليم سليم328

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة رزان زياد داود1010

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد رزان وفيق الناعم457

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومرزق سمير عباس869

ستون60اإلنكليزيةأنثىعلم نفسالتربية رشا احمد علي467

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب رشا أحمد علوش267

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك رشا توفيق زيدان534

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب رشا عدنان العوكي454

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك رشا علي عجيب141

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق رشا عمار يوسف564

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتيةرشا ممدوح علي104

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربيةرشا موسى الجاسم1116

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  رشا يوسف شريقي765

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومرغد شريف قصيبي1065

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكرغد عدنان حداد80

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم رغد مالك دياب59

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية رغد محمود سقور1056

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية رغد منيف عثمان755

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكرغده احمد قاسم337

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية رفعت يوسف سعيد1026

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان رقيه عبد المطلب عميش1108

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رماح محمد سواس208

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابرمزه محمد يحيى قربه707

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  رنا بشار العلي966

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك رنا بالل محمود474

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالحقوقالجامعة االفتراضيةرنا سليمان علي562

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رنا عماد سلمان920

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  رنا كامل قصيبه752

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية رنيم توفيق عليان426

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية رنيم قيصر موسى274

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد رنيم محي الدين الخير841
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سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومرهام احمد منصور389

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابرهام حليم محمد5

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالمناهج واصول تدريس التربية الرياضيةالتربية الرياضية رهام سميع المعلم1080

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرهام عدنان درويش577

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد رهام فاطر شحاده776

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  رهام معين مني207

ستون60اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رهام وضاح جاموس263

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد رهف ابراهيم جبيلي136

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم رهف رفيق شريقه291

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة رهف سليمان طرخان579

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالهندسة الزراعية رهف سمير زريق1011

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومرهف سهيل ديبه376

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك رهف عدنان ديب168

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم رهف علي سلمان1134

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك رهف غياث سكيف354

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك رهف فادي الجهني981

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةرهف قيس حماد382

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية رهف نصر مكحل822

سبعون70اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك رواد امير سكيف356

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبحريهالهمك روان حكمت اسماعيل900

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم روان زهير عكاري973

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومروان فؤاد خليل264

خمسون50اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةروان منصور حمدوش854

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمك روان نعمان بيطار235

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةروزان انيس اسماعيل1128

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابروضة خالد عواد150

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك روال آصف سليمان1055

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية روناء كاسر يوسف918

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب رؤى نزار سلمان223

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةرؤى ياسر احمد687

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةريانه حسان الحايك370

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومريف محمدمازن االبكع490

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابريم ابراهيم منصور330

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةريم احمد الضايع222

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةريم برهان حسن44

ستون60اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابريم تيسير داؤد461

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ريم جودات زاهر336

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ريم حسان بركات380

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية ريم سامي الكاره911

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب ريم طالل أبو عذاب954

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ريم غازي طراف349

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ريم فؤاد بيشاني192

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ريم كمال نداف857

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالعامةالهندسة الزراعية ريم ماجد ابراهيم608

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنيةريم محمد ثروة باكير794

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك ريم نايف بدران1159

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالتربةالهندسة الزراعيةريم نبيل صقر655
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خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك ريم نعمان بيطار286

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةريم وفيق عمران367

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ريما بدر لولو585

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم ريما سليمان ونوس766

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية ريما ماجد حمامة978

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتقنيات حاسوبالتطبيقيةريما مرهف نجار438

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ريمونا فاضل الجباعي881

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  زكريا أحمد سفنجه20

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربيةزها احمد اسعد اشقر191

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  زياد شهاب بدر840

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانزياد عقيل جمال81

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق زين الدين احمد الشاعر71

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية زين العابدين عيسى اسماعيل539

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة زين العابدين فيصل القيم272

ثالثون30اإلنكليزيةذكرقوىالهمك زين العابدين محمد حسن355

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم زين العابدين يوسف نيوف464

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية زينب بسام القاضي695

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم زينب بسام سليمان599

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد زينب رامي صبيحه231

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب زينب سمير صالح463

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمك زينب عادل خدام400

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية زينب عزات ابراهيم1078

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم زينب علي حسن492

خمسة5اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية  زينب علي شاهين1002

تسعون90اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية زينب علي محمد1160

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةزينب فضل فاضل963

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومزينب محمد الكشه128

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق زينب محمد صبيح94

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك زينب منير خضرة190

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالتربةالهندسة الزراعية زينب ياسر ابو حسين535

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلومزينب ياسر دريباتي46

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  زينه عبد هللا نبيل موصللي236

سبعة و تسعون97اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية زينه عدنان معال931

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة زينه عيسى اسمندر52

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومزينه محمد سلهب125

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية زينه نزار بركات213

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةسارا عبد هللا عالن634

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان ساره اسامه جوني1088

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية ساره اسعد سلمان1076

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية ساره أديب كردي692

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلومساره بسام حميشي689

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةساره حسن الحايك925

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم ساره زياد نداف493

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ساره عمر الخدام581

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية ساره عمر عجيل697

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلداب ساره فواز خزام1164

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومساره منذر عروس642
 

عميد المعهد العالي للغات

جومانا هديوه    . د

رئيس قسم تعليم اللغة االنكليزية

ديما ديوب. د

رئيس شعبة االمتحانات

    مياده السالمة

10



انكليزي عام %50عالمة النجاح  نتائج امتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير

2020/11/28

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة سالي حسين ترياكي929

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلومسالي محمد بلديه1127

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية سالي نعيم يوسف259

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  سامر ايوب نعمه523

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم سامر ميكائيل سليم1058

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ساميه محمد الشيخ1089

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم ساندي عفيف علي812

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ساندي مصطفى بكداش408

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية سري بكري عاصي1001

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  سعاد طارق ابراهيم775

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابسعيد احمد سعيد170

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان سعيد عز الدين دال335

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية سعيد محمد شاقوقة934

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم سالفة مالك خازم184

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابسلمان نديم احسان715

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةسلمى اديب حواط785

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلومسلمى حسن منصور117

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم سلوى ابراهيم محمد1062

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك سليمان مالك يوسف60

اربعون40اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية سليمان هاني زينو54

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية سليمان يوسف بالل972

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية سليمى مالك بوفرود558

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض سمر ابراهيم الخنسه686

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الهندسة الزراعية سمر ابراهيم محمد1064

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان سمر ادريس شاهين946

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  سمر منيف شكوحي325

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةسميره معن سلهب950

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سميه عبد هللا شيخ احمد393

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية سنا نديم عرابي589

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سندس علي الفران647

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك سها مالك غانم353

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية سوزان اكرم اليقه748

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوزان عدنان شغري633

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابسوزان علي خيربك431

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلومسوسن احمد اخرس554

ستون60اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوسن علي زنكلو630

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةسوسن علي علوان237

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب سوسن يوسف علي939

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىلغة عربيةاآلداب سيلفا عبد الواحد مشحوت777

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  سيميل موسى كوركيس308

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابشادي امين شبيب586

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانشام محمد يزبك803

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض شاهين نصر العوده422

ستون60اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم شذا ياسر شميس905

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلدابشروق مدحت حاتم82

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضشغف امير محمود801

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةشهد عماد الدين شيخ الحدادين289
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ستون60اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب شيبان اسكندر رنجوس1155

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  صالح سيف الدين احمد974

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك صبا خالد ابو حسين333

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية صبا غسان محمد427

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  صبا ماهر ابراهيم1016

اربعون40اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةصبا نديم سلمان41

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد صبا يحيى جمل694

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعيةصبحي احمد كوسا953

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم صفا خليل السيد خليل967

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد صفا عبد الوهاب سالوخه197

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرجيولوجيا بحريةالعلوم صفوت محمد معروف511

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةضحى كامل عبد ربو731

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك ضرار نزار سكيف311

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري ضرغام هيثم درغام507

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةضياء صدوح حبيب215

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةضياء غسان علي611

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية طارق احمد حمدان423

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياةالهندسة الزراعيةطارق عدنان الحايك717

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومطارق عدنان جمل817

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك طارق علي المحمدالسليمان347

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض طارق غسان بشير326

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية طالب حسن حيدر200

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض طالل مازن جنيد753

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةطموح نصر بدور217

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض عامر احمد الزاد635

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عامر اسعد االسعد913

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةعامر زهير جديد665

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك عامر سامي ابو اسعد515

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  عامر وهيب جمول995

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية عائشه علي الفران679

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية عباده عيسى عصيفوري754

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالطب البيطريعبد الرحمن عمر علي1141

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةعبد العزيز جمال األحمد893

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالتغذية الكهربائيةالتطبيقية عبد الكريم غسان زمزم306

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عبدالرحمن خليل رمضان814

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم عبدالرزاق سليمان درويش725

سبعون70اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةعبدالسالم محمد الحسين1113

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض عبدالقهار جبار المحمد1082

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرالتربةالهندسة الزراعيةعبدهللا اسماعيل عبدهللا910

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم عبير احمد احمد688

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةعبير صالح المكائيل673

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضعبير طه طه807

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعيةعبير عماد بالوش1135

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعدنان بسام العباس736

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربيةعدنان رامي خير بك804

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب عدنان سليمان جرماشي513

عشرون20اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عدنان عبد الرحمن سالم529
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اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربيةعدنان نبيل نصور675

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري عدي اديب نظام269

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عدي سليم محمد472

سبعة عشرة17اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم عريفه عبد هللا بركات987

اربعة عشرة14اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابعزام سلمان ريا462

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك عزيز ابراهيم مقوص372

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية عزيز عيد حيدر161

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريعزيز وفيق سلمان205

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكعزيزه لؤي فضليه710

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية عصام جهاد ابو الشمالت1161

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةعفاف وليد حاج قاسم553

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  عفراء علي ديوب1061

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةعقبه توفيق داوود860

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب عال ابراهيم خضور700

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية عال علي نوفل991

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية عالء ابراهيم غدا740

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالتحليل الرياضيالعلومعالء احمد عثمان365

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانعالء اسماعيل خدوج761

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكراالرشاد النفسيالتربية عالء اسماعيل كاكور90

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعالء الدين عمر خطاب247

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عالء أحمد رحال986

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرارشاد نفسيالتربيةعالء زيدان نصور53

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية عالء عبد الكريم الشيخ محمد1019

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب عالء علي اسبر486

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المدنية عالء غسان ريا1096

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض عالء محي الدين شملص435

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية عالء ياسر ابراهيم1036

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنيةعلي احمد جريكوس506

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك علي احمد حيدر1066

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي احمد كاسو173

سبعون70اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية علي اديب خضور1063

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنيةعلي ايمن الخطيب865

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية علي بدر جماهيري266

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي تامر العلي35

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعية علي توفيق اسطنبولي211

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكعلي جاسم عثمان1152

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرقوىالهمك علي جميل عيوش797

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية علي حامد عباس593

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية علي حسن حسن47

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةعلي حسن صومعه1148

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية علي خليل ناصر1068

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي خير هللا غانم1060

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان علي رامز دالي409

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابعلي رضوان اسماعيل997

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي رفعت كروم631

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي رياض الجندي526

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري علي سامر مصطفى268
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اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانعلي سليمان علي552

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي سهيل اسماعيل288

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية علي شعبان عدره345

ثالثون30اإلنكليزيةذكرالعامةالهندسة الزراعية علي صابر تفاحه178

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية علي صالح األحمد833

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريعلي عبد الحليم سليمان556

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض علي عبد المطلب السليمان305

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةعلي عدنان احمد1131

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد علي عدنان المنصور1165

ستون60اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكعلي عماد الدين علوش602

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك علي عماد سلوم257

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعماريةعلي عيسى ديوب768

سبعون70اإلنكليزيةذكرقوىالهمكعلي عيسى صالح1167

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية علي غسان دغمان149

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةعلي غسان ناصر28

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكراألتمتة الصناعيةالهندسة التقنيةعلي فهد معال1118

اربعون40اإلنكليزيةذكرحراج وبيئة الهندسة الزراعية علي فواز خليل202

تسعون90اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةعلي فيصل جنيدي1153

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرتدريبالتربية الرياضيةعلي قاسم الجبوري1107

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب علي لؤي حمصي499

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةعلي محمد اسد921

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية علي محمد بهلولي895

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك علي محمد حسن443

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالتطبيقيةعلي محمد فارس388

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك علي محمد مقداد403

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةعلي ناجي حميدوش772

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةعلي نبيه علي31

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة الطبيةعلي نزار ابو عجيب880

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك علي نضال صقر720

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية علي وسيم نده512

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك علياء فايز حسن578

تسعون90اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة علياء مضر سلوم350

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلداب عمار حسان صالح51

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك عمار رفيق صقور1093

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةعمار سيف الدين ياسين916

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريعمار شهاب علي890

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان عمار غدير اسماعيل32

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك عمار محمد دال718

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلومعمار محمد محفوض14

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك عمار نيروز عبود1021

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم عمار ياسر دوير627

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكعمر احمد الزاد876

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية عمر احمد الموسى750

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك عمر بسام قشمر3

سبعون70اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعمر تامر القاسمي771

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرقوىالهمكعمر حسام التليتي922

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالهندسة الطبيةالهمك عمر عادل حوريه500
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اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك عمر مصطفى عفيصه243

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عمران نديم فجر1132

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عهد ضاهر السكري1115

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك غاليه محسن جوبه476

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةغدير اسماعيل خيربك757

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  غدير خليل صيوح344

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  غدير سلمان االرمله385

ثمانون80اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك غدير سهيل صارم1017

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية غدير محمد جبلي730

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعيةغزل رفيق شحاده292

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةغسان فؤاد حداد853

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتدريبالتربية الرياضيةغفران عبد اللطيف داؤود760

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض غنى فادي قراجه1122

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلومغنى محمود المراد691

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريغياث عبد الحكيم العمر734

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلداب غيث محمود ابراهيم157

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب غيثاء عيسى عطاف163

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالبيئةالهندسة المدنية غيدا عدنان سلمان159

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد غيداء قيس اسماعيل619

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك فادي علي امهنا640

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض فاديا حبيب اسكيجه320

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  فارس احمد سليطين42

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري فاطر عيسى االسكندر542

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية فاطمه ابراهيم احمد889

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك فاطمه طاهر احمد849

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  فاطمه عبدهللا برو601

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكفاطمه علي رضا كنجو478

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك فاطمه فادي معال982

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية فاطمه كمال نداف861

اربعون40اإلنكليزيةأنثىآالت زراعيةالهمك فاطمه محمد ميا57

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب فاطمه مصطفى سليمان277

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  فاطمه نديم سلمان940

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابفجر هيثم مهنا584

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكفراس بديع حمدان858

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابفراس جودت شعبان959

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  فرح احمد ضاهر830

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةفرح رامي جمال120

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرتقانة االتصاالتالتطبيقيةفرحان احمد عبدالكريم الجربا1151

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالتغذية الكهربائيةالتطبيقيةفرهاد عبدالرحمن قجو845

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  فضيله كمال فاروسي669

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية فلك جابر عدره56

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة فوتين رامي حنا379

اربعون40اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم فؤاد طلعت حبوش693

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  فؤاد نضال دالي651

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض قاسم محمد النصيرات870

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية قمر ابراهيم احمد855

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةقمر احمد الحداد789
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سبعون70اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةكاظم ابراهيم طوالو826

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري كرم احمد سليم ابو خضر508

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم كرم اديب علي976

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية كرم جمال الشندي145

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةكفا ظافر حبيب676

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمككمال عبد اللطيف داؤود668

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلومكنان حسن الخدام84

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه كنانة لؤي منصور763

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةكنانه بسيم حمادي639

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابكنانه حبيب جامع194

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  كنانه عبد هللا بيازيد862

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةكنانه علي ابراهيم491

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد  كنانه يوسف شحاده656

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربيةكنده نضال عيسى111

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية الرا يوسف سعود171

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد لبنه محمود البري778

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم لبنى علي زينه926

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىقوىالهمكلجين سمير بقعاوي214

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكلطيفة مروان السيد709

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  لقاء سهيل محمد265

خمسون50اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنيةلما سعيد منصور706

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابلمى عدنان حمدان1004

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةلمى محمد عيسى252

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية لمى يونس محمود843

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوملميس توفيق الحسن129

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية لميس حا مد سليما ن421

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية لورنس فواز الحديدي362

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب لورنس هيثم عديره183

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية لؤي فؤاد عيسى96

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمكليال موفق سليمان151

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد ليث عز الدين علي210

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضليث فضل قبقلي800

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرتأمين ومصارفاالقتصاد ليث وائل شحرور12

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية ليديا محمود خيربك361

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية ليلى بديع خضور782

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك ليلى عباس الحكيم261

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم ليلى فاطر المصري550

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةليليان علي حشمه175

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابليليان علي مياسه25

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعلوماتيةلين منير بركات123

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةلينا حافظ ياسين957

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابلينا عبد الباسط حاج محمد260

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةلينا محمد خالد ظاظا75

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  لينا ناجي حسن334

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالعلوم السياسية ليندا نجيب بدور947

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مارك عبد هللا وسوف615

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية ماريا احمد يزبك927
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سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ماريا خالد ابو علي270

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىحراج وبيئة الهندسة الزراعية ماريا راجح عبد اللطيف629

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق مازن علي يونس1154

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية مالك محمد نادر بادنجكى617

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةماهر احمد اسعد296

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد ماهر منذر الخطيب470

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية مايا امين ليال412

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية مايا فاطر ميا1052

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة مايا محمد عيسى1046

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  مايا مروان العظم309

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا وفيق احمد632

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة مايا ياسر دلول271

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  مجد الدين ابراهيم حليمه407

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد مجد الدين سليم فواخرجي856

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم مجد توفيق خلوف1032

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية مجد حسام صالح338

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم مجد عدنان بدور596

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك مجد علي شعبان884

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكمجد غسان قاسم848

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان مجد مازن امين517

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكمجد مروان شقير37

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكمجد ياسر قواص780

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد احمد األحمد1029

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد احمد بكا519

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكربترولالهندسة البترو كيميائية محمد احمد حسن636

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد احمد خدام312

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة محمد احمد عاشور1015

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان محمد ايهم محمد جمال منافيخي162

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرادارة االعمالجامعة الرشيد الدولية الخاصةمحمد بركات المحمد الخلف1157

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد برهان شاكر819

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية محمد بسام منصور440

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكمحمد جمال الدين ديوب943

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك محمد جمال محمد الخزامي255

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد جميل عيوش791

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمد حافظ احمد196

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض محمد حسني الشريف424

اربعون40اإلنكليزيةذكرالفلسفةاآلدابمحمد حسين حسن64

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  محمد خالد الشيخ525

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرعلوم المخابرالعلوم الصحيةمحمد ذياب الفرج1143

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةمحمد رضوان جوهر1130

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية محمد رضوان حجازي989

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد رياض منى1030

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضمحمد سليمان شب484

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد سمير ديب904

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد سهيل احمد1067

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية محمد طالل جلول413

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمحمد عباس الحكيم781
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اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية محمد عبد الحميد طنجور1103

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمحمد عبد الرحمن عطيه29

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةمحمد عبد الشيخ1073

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحمد عبد الكريم الخطيب555

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةمحمد عبد اللطيف محمد377

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربية محمد عزو عبد الحي660

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنية محمد علي احمد600

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــــالطب البيطري محمد علي البردان1077

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةمحمد علي حسن678

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية محمد علي سليمان677

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد علي معروف863

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمحمد عماد اإلبراهيم1070

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالكيمياء الحيويةالعلوممحمد عيد احمد1074

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمحمد فاروق محمد مالك قناعه1109

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه محمد فياض عضيمه160

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم محمد مازن حسن الحمو549

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد ماهر مصعب المصري917

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضمحمد محسن علي799

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمحمد مفيد الزياك436

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان محمد نادر علو1095

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرطبوغرافياالهندسة المدنيةمحمد نبيل علي779

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمحمد نزار حمود965

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمحمد نصر ابراهيم83

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةمحمد نضال ابراهيم482

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكمحمد نواف حمود473

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتمويل ومصارفاالقتصاد  محمد نور احمد الزاد637

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد نور الدين عبد الرحمن488

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك محمد نور أحمد كوتي977

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد  محمد هاني الجردي741

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم محمد هيثم اسماعيل1039

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد هيثم خزيم728

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض محمد هيثم عيسى324

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوممحمد وفا هشام ديرك1156

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة محمدامين حسين المحمد276

اربعون40اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك محمود احمد االحمد351

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمود احمد جمل1044

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمود أحمد الشيخ ياسين948

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  محمود حسين الدخيل346

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمود سميح قجي872

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية محمود سمير يعقوب483

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك محمود علي خليل576

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكراالتصاالتالتطبيقية محي الدين عبدو زرقه945

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق  مدين يوسف زينو739

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية مرام عبد الهادي حمدكو698

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمرام عدنان اسبر949

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالهندسة البيئيهالهندسة المدنيةمرام كاثر موسى193

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمناهجالتربية مرح ابراهيم زويغة559
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ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري مرح احمد ابراهيم155

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضمرح علي حمود373

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكمرح مروان احمد4

عشرون20اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةمروان عبد المنعم العوض969

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالنظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتية مروان محمد قره جه516

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم مروه سيف الدين خليل279

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمروه عيسى حسن990

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك مصطفى احمد جوالق557

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمصطفى احمد خدوج733

ثمانون80اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية مصطفى بسام السيد احمد225

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد  مصطفى جميل شقرة571

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية مصطفى عمار صيبعة932

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية مصطفى محمد شاقوقة415

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك مصطفى يوسف دوبا626

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوممصعب محمد عجوب580

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرالنظم الحاسوبيةهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمضر معين حماد147

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكمضر موفق هدله439

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية معاذ ياسر قره فاقي156

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرانتاجالهمكمعد فؤاد صالح612

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمقداد اديب بربهان566

خمسون50اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك مقداد رياض حمود652

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةمقداد معين مسعود179

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالمعلوماتهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقداد وفيق صقر721

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانملهم عيدو خلف661

سبعون70اإلنكليزيةذكرحراج و بيئةالهندسة الزراعية ملهم محمدفائق الحاج751

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  منار خالد قول آغاسي1018

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك منار محسن بيضون919

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية منال معين اسمندر899

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية منتجب علي سليمان522

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةمنذر حسين العطو89

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم منهل تيسير اسماعيل99

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  منهل جهاد قره علي903

ثالثون30اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمنهل علي حسن248

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم منى احمد الضايع233

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعيةمنى هيثم الخطيب1125

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياةالهندسة الزراعية منيرفا هيثم حيدر984

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك مها جودت اسكندر479

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد مها سليمان درويش119

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية مها علي يونس536

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية مها هاشم دوبا783

ستون60اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكمهند توفيق سعود770

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضيةمهند جميل مياسه726

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية مهند خالد حندوكي498

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكراإلتصاالت واإللكترونياتالهمكموفق حسن حبيب319

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكموفق مكائيل زمزم711

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب مي بسام مخلوف206

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب مي حسين محمد359
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سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةمياده ابراهيم فاضل176

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةميرفت تيسير عدره587

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية ميرنا اسكندر مارديني180

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  ميرنا تحسين قاسم979

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربيةميرنا جهاد جبور262

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية ميرنا حسن مراقو1166

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ميرنا منير حيدر481

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابميرنا موفق األحمد73

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربيةميريه سعيد سليمان250

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ميس احمد محمود521

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري ميس بشير ديوب402

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةميس بالل القصيبي10

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك ميس يوسف سلوم809

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  ميسم فؤاد ديب1071

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلوم ميمونه محمد عيد195

اربعون40اإلنكليزيةأنثىاستصالح أراضيالهندسة الزراعيةناتاشا عدنان علي962

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةنادين حاتم سالمه1097

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  ناريمان ناظم رسول1081

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابنازك قاسم اليقه229

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك ناهد نهاد الشهوان143

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك نايف خالد الكردي395

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد نائل سلمان بدور102

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية نجالء وفيق شعبو638

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نخيل عفيف ديوب1086

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان ندى يوسف اإلبراهيم877

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب نديم محمود خشوف518

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك نرمين احمد ليلى209

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةنرمين علي اسماعيل672

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةنرمين محسن أحمد623

ستون60اإلنكليزيةأنثىزيتونالهندسة الزراعية نسمة مصطفى صهراوي364

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابنظيره هاني الغدا1123

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنية نعمه يعرب يوسف63

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض نعمى ممدوح ميهوب360

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىرياضيات تطبيقيةالعلوم نغم احمد عفيف224

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة نغم طالب يوسف846

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم نغم علي محمود938

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرهندسة استصالح األراضيالهندسة الزراعيةنوار حسن زملوط198

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب نوار عزيز مخلوف95

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك نوار علي ابراهيم532

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري نوال علي الهاشم1090

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىحيوية كيميائيةالعلوم نور احسان حيدر908

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم نور احمد يوسف حسن823

خمسون50اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب نور الحياة سامر اسماعيل298

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومنور الهدى محمد هالل220

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكنور بسام قاسم33

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمك نور تميم اليوسف228

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق نور خالد الطايع15
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اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق نور سمران اليقه613

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةنور شفيق شيبان568

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان نور علي ابراهيم520

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نور علي خضور339

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةنور علي عبد هللا714

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد نور علي علي738

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومنور غسان بدور74

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالمكتبات والمعلوماتاآلدابنور فؤاد الرستم445

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابنور قيس احمد449

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية نور قيس سعيد547

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسناننور محسن صالح114

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية نور محمد دنوره131

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان نور محمد عادل سابق453

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكنور محمد عارف حوري246

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نور وديع كرمو432

سبعون70اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابنوره احمد الخميس16

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية نورهان حامد سليمان968

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة نورهان نزار ابو عجيب882

خمسون50اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك هادي محمد عروس628

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية هاشم صالح منصور11

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية هاله خليل قصير756

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكهاني هيثم شيخ ابراهيم390

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابهبه ابراهيم بوشيه43

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك هبه تيسير احمد851

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومهبه جمال هارون58

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان هبه رضا رسالن530

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هبه شعبان غره971

خمسون50اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية هبه صالح الصالح621

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة هبه فاطر ابو حسين643

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم هبه محمد معال76

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  هبه مدين ديب315

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابهبه نذار محفوض283

سبعون70اإلنكليزيةأنثىقوىالهمكهبه نواف قازان137

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلداب هدى شعبان موسى186

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابهدى محمد بدوية448

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانهدى يوسف اإلبراهيم879

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هال جورج كرتوش358

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هال حسام حوا455

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةهالل ميسر العلي641

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية هناء مروان قواف258

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةهنادي سامر علي595

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابهنادي عبد الباري السليمان735

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة هنادي عيسى انطكلي280

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية هند احمد ابو قاسم226

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هند عبد هللا شريقي1040

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةهند ماجد حميدان238

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمكهيا خليل رستم896
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ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  هيا سامي السليمان502

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةهيا عبد العظيم المحمد الويس1114

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري هيا علي االحمد906

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان هيا علي سالمه810

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك هيا فيصل يونس970

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم هيا ناظر عبد هللا1059

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك هيمى بسام دعبول301

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم وانه جالل سليمان401

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم وجدي كاسر صبح1146

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  وداد انور كلش294

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  ورد محمد حامد397

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري وسام جابر حرفوش509

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةوسام منصور الرفاعي657

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية وضاح علي محمد1012

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمكوعد عصام نصور40

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق وعد محمد زينه61

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابوفاء حسن حاج قاسم21

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية وفاء محمد خيربك1025

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  والء زهير فاضل199

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية والء عدنان اسماعيل1000

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية والء عدنان جندي452

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك والء عماد ديب240

اربعون40اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضوالء عيسى فياض653

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم والء محمد جمول828

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابوالء محمد سلهب684

خمسون50اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةوالء يوسف الحجي961

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقيةوليد محمد نضال شعبان565

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكوليم غسان علي897

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلوم يارا حسام نجار551

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض يارا حيدر غدير323

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية يارا خالد كعكه جي844

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالهندسة الطبيةالهمك يارا سمير نجار645

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىرسم وتصويرالفنون الجميلة  يارا صالح قبيلي245

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية يارا عبد اللطيف دردر1099

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنية يارا عقل ديوب368

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب يارا منذر مخيص1033

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب ياسمين ابراهيم فوال591

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ياسمين عبد المالك العلي993

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض ياسمين عدنان ابو حمره153

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ياسمين محمد نضال النعيمي834

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابياسين تركي شامي1144

سبعون70اإلنكليزيةذكرالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  ياسين يعرب سبيهي399

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد يحيى زكريا الزايد609

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالتغذية الكهربائيةالتطبيقيةيحيى عماد الدين بابات847

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةيحيى يوشع حسن624

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلداب يزن ابراهيم برهوم868

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالمعدات واآللياتالهندسة التقنية يزن رياض حسن1098
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تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم يزن سعيد الحسين281

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية يزن سمير لولو230

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكيزن سمير مرشد1120

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرنظم القدرةالهندسة الكهربائية وااللكترونيةيزن عبد العزيز العجيلي396

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد يزن عدنان نوفل1119

سبعون70اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةيزن عصام سلمان992

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمكيزن عصام صقر77

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية يزن عيد عيود471

اربعون40اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد يزن محمد رشيد شخيص188

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك يزن وهبه قطيش340

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةيمام سمير ديوب923

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد يمنى علي مفتي100

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد يوسف احمد شعبان456

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية يوسف احمد محمود405

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرإدارة موارد بشريةالعلوم اإلداريةيوسف أمين حماده480

خمسون50اإلنكليزيةذكرالكيمياء الحيويةالعلوم يوسف بسام عبود239

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكيوسف حسن صالح68

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكراالتصاالتالتطبيقية يوسف صالح ابراهيم420
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