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    2022/11/13

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد اباء حسين علي715

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة ابراهيم احمد البودي325

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد ابراهيم احمد خضور180

خمسون50اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك ابراهيم عبد الرحمن عبدو21

ثالثون30اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  ابراهيم عماد حبق413

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالعمارة الداخليةالفنون الجميلة احمد جمال قداح827

اربعون40اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوماحمد حسن سلهب571

ثالثون30اإلنكليزيةذكراقتصاد وتخطيطاالقتصاد  احمد خالد عباس588

اثنان و تسعون92اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكاحمد سجيع صقر261

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوماحمد سمير محمد631

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمك احمد علي حسين35

خمسون50اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية احمد علي غانم76

ثمانة عشرة18اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد احمد علي مصطفى251

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك احمد عماد غنام119

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  احمد عيد احمد679

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية احمد فائز انطكلي31

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةاحمد محمد المصطفى168

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالشريعةاحمد محمود ناصر الدين501

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية اخالص مخلص ديبو640

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىبرمجياتالهندسة المعلوماتية اروى علي ديب754

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية اريج محمد حداد196

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية اسامة محمد هللو46

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان اسامه عبد الرزاق شيخ خميس476

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية اسراء حسن حاج قاسم237

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربيةاسراء خالد نفوس293

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىانشائيهالهندسة المدنية اسراء مروان حاج محمد457

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب اسماعيل سمير هاشم63

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  اسيا خليل عروس740

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية اسيل نضال فوزي384

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك اشرف يونس بلوط639

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم اغيد هيثم سلهب734

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية االء احمد يوسف403

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق البيترا منصف زاهر171

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكرشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةالليث مازن قاسم259

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك المؤيد فيصل جمل298

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاحياء دقيقةالعلومالمى عبد هللا يازجي392

اربعون40اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومالهام صفوان الحاج عمر290

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةاليسار احمد ديب278

سبعون70اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  الين معن غدير453

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب اماني حافظ حسون478

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  اماني عمار ميا112

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  امل محمود احمد50

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاحصاء رياضيالعلومامل يحيى امهان466

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةاناس علي اسماعيل245

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  انيس نظير شحاده486

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية اوس رامز حلوم75

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداباياد ابراهيم خليل831

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكراالتصاالتالهمكاياد فيصل ديب434

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد اياس علي حبيب648

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةاية رياض علي159

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق ايلين احمد سليمان795
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ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ايمان نبيل طايع226

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ايمان نبيل عجيمه294

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلوم ايمان نظير بنود548

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  ايمن محمد ديوب187

خمسون50اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنية ايه حسن كيال264

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  ايهاب صالح عباس229

خمسون50اإلنكليزيةذكرقوىالهمك ايهم حسيب محفوض623

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم إباء نعيم ديب13

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــــالعلوم السياسيةإياس طالل زهيري590

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنية أبي نذير الشيخ علي717

اربعون40اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية أحمد سمير القش680

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرـــــالشريعة أحمد عبد الحكيم جيران682

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب أحمد عبد المجيد اليحيى472

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية أحمد مفيد يوسف664

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةأدهم هيثم بوحمدان764

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية أريج أحمد ملوك768

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمك أريج سليمان فحام625

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان أريج محمود سلوم407

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة أريج مصطفى شيخ محمد735

خمسون50اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  أشرف لؤي سبع الليل688

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  ألين مظهر حسن397

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق أمل فرات حسن399

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية أميرة بسام حسين126

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابأنيس اسعد سرحيل498

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك أيه اكرم عثمان190

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك آدهم جميل صهيوني743

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم آالء تميم هيفا461

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم آالء خالد الحداد137

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه آالء مجد بعبع383

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد آالء محمد درغام41

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب آالء نزار عمران714

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىهندسة القوى الميكانيكيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهآالء نظير محمد638

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابآيات هللا عبد الرحمن بنانة66

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية آيات غسان مخلوف24

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانآية هيثم صهيوني582

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانآيه احمد المصري584

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىجيولوجياالعلومآيه احمد دباح694

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلومآيه عبد هللا حاج نجيب360

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةآيه عالء الدين قفوره234

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك آيه غازي نزهه651

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية آيه غالب ابراهيم536

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية آيه مصطفى حاج عيد739

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  آيه موفق الحج40

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةآيه ياسر الخير287

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  باسل عامر عبدي303

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداببتول اياد سليطين441

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم بتول ثابت القدار550

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم بتول عدنان سلوم18

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد بتول فواز محمود54

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومبتول مالك ابراهيم815

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىتأمين ومصارفاالقتصاد  بتول هاني ابراهيم65
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ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبتول وهب محال58

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلوم بثينه احمد فؤاد حمامي597

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  بحر شريف عثمان78

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية برهان وظيف خليل463

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد بسام احمد مهاجر661

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضبسملة محمدغازي العلي239

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك بسيم محمد احمد341

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالكيمياء الحيويةالعلوم بشار خليفه تامر409

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانبشار رياض صقر798

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية بشار شعبان ياسمين355

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرالتربه والمياهالهندسة الزراعية بشار عاطف بشير232

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان بشار عمار دقاق182

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية بشرى سليمان بالل132

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق بشرى عبد الوحيد جديد418

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةبشرى نزار سعيد731

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةبشرى نضال ضويا3

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك بالل محمود غندور662

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةبالل يوسف ميهوب474

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب بهية مصطفى تموز296

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرجيولوجيا تطبيقيةالعلوم بيير سمير طنوس404

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمناهج وطرائق التدريسالتربيةتمارى راغب سبع553

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ثراء حبيب علي177

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةجاكلين طالل خاسكه535

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية جعفر ابراهيم مسلم603

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكروقايةالهندسة الزراعية جعفر احمد شعبان431

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرالعامةالزراعةجعفر حبيب حبيب253

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالهندسة البتروليةالهندسة الكيميائية و البترولية جعفر سميع محسن428

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالقوى الميكانيكيهالهندسة الميكانيكيةجعفر علي المحمود789

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعيةجعفر علي حيدر250

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق جعفر فراس خنيسة826

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية جعفر محمد فاضل379

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد جعفر نزار رضوان151

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةجلنار زكي غصن128

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلومجمانه كمال احمد164

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض جميل منجد حسون372

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  جنان طاهر عليا105

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه جنى محمد كمال صهيوني756

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض جنى نعمان كوبش375

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية جواد فائز ابراهيم435

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق جودي عدنان سلمان338

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان جودي ماجد عمر406

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلومجودي محمد حالق233

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعية جوليا آصف الدياب421

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية جوى سامر اسماعيل217

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهجوى معن خليل189

تسعة عشرة19اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابجيهان ايمن عديره146

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية حافظ فراس حمدان605

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب حسن عمار وكيل793

عشرون20اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  حسن مرعي االطرش710

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية حسن يحيى مرسل618

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالبحريهالهمك حسين سليمان شمالي602
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خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد حسين عبد المجيد االحمد الشبلي353

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابحسين عيسى الشيخ علي223

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك حسين وليف سعد765

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالطب البيطريحسين يوسف الحسين794

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية حال احمد سقوبين509

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلوم حال تيسير علي323

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض حال زاهر جوني712

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد حال محسن عيسى780

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية حال معد الخطيب129

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةحال هاني خاتون206

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوم حمزة نصر دوبا564

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومحميده مصطفى حمدي148

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك حنان وليد نطيطه118

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  حنين سليم عيسى440

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةحنين عصام حبيب562

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية حنين عيسى شريبا424

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكحنين ماجد العاتكي621

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب حنين محمد ياسمين51

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابحوراء ياسر حج موسى97

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق حيان علي تله642

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية حياه محمد اندرون599

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةحيدر ابراهيم المحرز788

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرانتاجالهمك حيدر اصف سلمان652

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  حيدر انور بلول668

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد حيدر آصف نجم839

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالمكتبات والمعلوماتاآلدابحيدر بهجت برمبو19

سبعون70اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك حيدر تيسير عدره243

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكحيدر جابر ونوس552

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرتصميم وانتاجالهمكحيدر فايز عباس592

سبعون70اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق حيدر محمد زهيره816

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حيدر مظهر درداري758

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك حيدرا شيس حسن432

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك حيدره جابر ديوب374

ثمانون80اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  حيدره حسن اسماعيل28

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق حيدره حسين حبيب55

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  حيدره عيسى عباس29

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريخالد فاروق اليوسف487

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد خالد مروان حمودي823

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية ختام حكمت اسماعيل183

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةختام عبد الحميد احمد469

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةختام نور الدين جعفر672

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب خديجه صبحي عبد هللا108

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنيةخلدون خليل بالل60

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىادارة وتشيدالهندسة المدنية خلود نبيل قاسم437

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىتأميناالقتصاد  خوله محمد سليم401

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاالقتصاد الزراعيالزراعة دارين آصف اسعد660

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةدارين ناجي حسن683

ستون60اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك داني اسبر محفوض484

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةداؤد غانم طوبال289

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومدعاء حسن حسن121

اربعون40اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم دعاء حسين بلوي551
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ثالثون30اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةدعاء رفيق الرحيه646

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  دعاء عبد السالم دياب555

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضدعاء مصطفى احمد663

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية دعاء معن شاويش750

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  دعاء ياسر نوفل491

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية دنيا جميل زيني391

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان دنيا فؤاد المرعي627

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىقوىالهمكديانا رباح ديوب777

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانديانا عدنان جاسم804

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالهندسة الصناعيةالهندسة الميكانيكية ديانا علي شربو328

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  ديانا مصطفى ديبو56

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة ديما محمد سليم منا203

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنيةديمه فهد شدود342

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةدينا ايمن نعامه62

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىمصارفاالقتصاد  دينا صقر سقر442

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةذكاء محمد هالل523

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ذو الفقار يوسف قرحيلي524

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  رادا علي اسماعيل614

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية راما بسام الكوركي598

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة راما سهيل علي615

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم راما عبد الرحمن الخلف380

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية راما هائل علي201

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية راميا جميل بوفاضل736

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رانيا سامر عديره527

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومرائج خليل خرما733

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالحيوية الكيميائيةالعلوم رأفت هيثم حلوم381

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعية رأفت يوسف عبد هللا345

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابربا جمال االبراهيم671

اربعون40اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ربا محمد علي713

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ربا نصر سلطان285

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة رزان رياض غصنه318

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رزان مسلم شمسين507

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابرشا يوسف سليم781

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك رضا عمار اسماعيل292

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةرغد حافظ هيفا172

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىاإلحصاء والبرمجةاالقتصاد رغد سعد جالد549

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان رغد غسان حجاز215

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رغد فيصل صالح617

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رنا ابراهيم ابراهيم113

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية رنا عدنان حمود744

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعية رند ياسر الصالح272

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم رنده حسن يونس620

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريض رنين رياض سلوم167

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  رهام أحمد الحسن الهالل364

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية رهام حسين محمد238

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  رهام شريف مهنا100

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىاالحصاء الرياضيالعلوم رهام مازن حيدر707

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهرهف ابراهيم يوسف52

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رهف داود عباس822

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابرهف راتب عليا576

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب رهف سهيل عليا718
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خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةرهف غياث صقور522

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىاالتصاالتالهمكرهف مصطفى ريا537

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةرهف مطيع عليال154

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم روان احمد رفاعي411

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية روان كمال سينو742

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة روان نعمان مبيض737

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةروبينا عنان حيدر336

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية روال راني صيداوي415

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشري روى الزهراء زكريا زريق456

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية رؤى احمد حبيب559

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنية ريان محمد قاسم299

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعيةريم برهان حسن481

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةريم فاتح احمد304

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة ريم فوزات الشيخ علي439

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةريم محمد الشغري569

عشرون20اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ريم محمد الصوص479

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد ريم نور الدين مرهج269

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمكريم وفيق احمد533

ستون60اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية ريما رضا الدين زربا193

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكريما عماد منصور143

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد ريما ناهل محمد705

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  زين العابدين احمد الشكوحي386

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية زين العابدين أحمد ملحم444

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك زين العابدين عدنان الكاره767

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق زين العابدين عدنان تقال10

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية زينب ابراهيم محمد622

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق زينب احمد العجوز530

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةزينب احمد دريدي207

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةزينب احمد محمود644

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب زينب جالل فحل558

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلومزينب حسن عمران703

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىاإلذاعة والتلفزيوناالعالمزينب غازي حميشه653

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة زينب محمد عبود408

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية زينب محمد علي494

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىانتاج حيوانيالهندسة الزراعية زينب مسعود سعد7

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةزينب منير احمد526

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية زينب منير خضور704

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىالعمارة الداخليةالفنون الجميلة زينب ياسر حبيب87

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكزينه احمد ربيع738

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم زينه خالد عقده110

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية زينه خليل خليل390

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  زينه عبد الرحمن اسماعيل454

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  زينه غالب ديوب199

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية زينه فايز احمد106

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىجيوتكنيكالهندسة المدنيةزينه محمد العجوز529

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةزينه هيثم هليلي130

تسعون90اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  سارة محمد رجوب212

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  ساره جمال هندي27

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة ساره شاليش رستم751

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىحاسبات وتحكم آليالهمك ساره علي اللهيبي633

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه ساره غياث فويتي760
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خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىارشاد نفسيالتربية ساره محمد تيغار727

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةساره محمد رسوق59

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةساره منير كنعان464

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرالتدفئة و التكييف و التبريدالتطبيقية سامر عادل العجيل األسعد388

عشرون20اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابسامر علي برهوم732

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةسامي عماد فرح649

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد سحر اكرم داود471

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانسحر شريف بازيد393

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالكيمياء الحيويةالعلومسفيان عبد الستار الخليل االبراهيم169

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد سالفه ياسين غصون489

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية سالم بدر ابراهيم350

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد سلطان تيسير محمد ياسر النقطه818

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمك سلمى زكوان اصطيفي459

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالشريعةسليم احمد سعد235

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكسليمان ابراهيم حسن561

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  سليمان احمد الجلب450

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهسليمان حبيب حاتم307

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانسليمان عصام العاتكي281

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية سليمان مازن زريق280

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالتربةالهندسة الزراعيةسماح محمد يوسف57

ستون60اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد سماهر عبد الكريم بركات828

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةسماهر وجيه محمود79

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىعلوم التربة والمياهالهندسة الزراعية سهى أحمد العبيد747

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالتمريضسوزان جمعه عيريق369

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةسوسن تاج الدين متوج659

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية سوسن حسام ياسين351

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية سوسن طالل اسماعيل101

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  سومر سليمان خيربك204

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةذكرـــــاالقتصاد سومر محمد طيارة265

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان شادي هيثم يونس300

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهشذى رامي سقور174

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابشروق وجيه عمران252

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكشعبان محمد اسماعيل531

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةشفيق ناظم مخلوف821

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالتسويق و التجارة اإللكترونيةإدارة األعمال شهد علي زيفه191

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةشهد محمد طراب382

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةشيرين حبيب العلي628

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةصادق ميهوب شعبان520

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب صالح ابراهيم العلي655

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق صالح جمال حرفوش634

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمصارفاالقتصاد  صالح زكي حلوم123

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضيةصبا اديب شمه153

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةصبا وفيق علي378

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومصبا وليد حامده69

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىـــــالطب البشريصباح ابراهيم حسن134

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان صفوان اديب حج يونس114

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضصالح الدين رضوان الصالح806

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق صالح كمال شدود665

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق صهباء ناصر الحسين347

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية طارق حسام غانم525

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضطارق حسين الصغير17
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تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرالطاقة الكهربائيةالهمك طارق سمير هاشم429

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية طارق محمد خيربك283

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالتسويق و التجارة اإللكترونيةإدارة األعمالطارق يونس برهوم340

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عامر شفيق صبوح94

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية عامر غسان قادرو331

سبعون70اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق عباس محمد قرصيفي231

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكراإلتصاالت واإللكترونياتالهمك عبد الرحمن معن حداد752

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عبد العزيز عبد الخالق قديمي802

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض عبد الكريم محمد دخيل449

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية عبد هللا بسام ابو الشمالت327

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض عبد هللا رامز درويش741

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالنقل الدولياألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عبد هللا طالل يوز باشي512

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم عبد هللا غفار ابو الشمالت528

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عبدالرحمن خليل رمضان319

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضعبدالرحمن عبدهللا الدليمي809

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــــالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهعبدهللا عبدالحميد الشالش832

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عبدو محمد عطا قنديل385

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالمائية والريالهندسة المدنية عبيده عبد المنعم االمرط684

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكعبير سهيل محمد80

سبعون70اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية عبير علي خضور430

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالشريعةعدنان رشدي الجودي499

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عدنان عبد الرحمن سالم313

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرالكيمياء الحيويةالعلوم عدنان مراد شموط579

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية عدنان نزار محفوض448

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية عدي احمد فوزي515

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمناهجالتربية عدي هيثم البيروتي117

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرقوىالهمك عروه بسام الشمالي267

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابعزام سلمان ريا511

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنية عزام صفي الدين تفاحه675

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمكعزيز أمين ليال107

اربعة و ستون64اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةعشتار قيس سعود179

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق عصام حافظ حليمه791

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية عفراء ابراهيم وهوب785

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلوم عفراء جمال اصالن315

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىالبيئةالهندسة المدنية عفراء عادل اسعد720

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  عفراء عيسى يوسف علي443

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية عال توفيق الشاعر583

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب عال عنان عبد هللا389

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمكعال غازي صادق728

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد عال فجر حسون72

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة عال محمد حاتم200

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عالء توفيق ابراهيم470

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق عالء ماضي عديره47

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكردراسات قانونيةالحقوق عالء محسن ابو عالن666

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد عالء مصطفى ازهري722

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضعلي احمد الحموي495

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك علي احمد عباس254

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةعلي احمد محرز787

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي انيس ابراهيم95

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرعامةالهندسة الزراعية علي اوسامه سليمان248

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي ايمن علي53
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ثالثون30اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعية علي باسم دوبا517

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلداب علي بالل صالط586

ثالثة3اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةعلي حسن علي حبيب192

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةعلي حسن يونس373

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق علي حيدر سلمى534

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  علي زهير مهنا805

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرمعلم صفالتربيةعلي عبد الحليم بزكادي483

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي عزات تقال227

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي فراس الحفي426

ثمانون80اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري علي مالك بركات612

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضعلي مالك سلطانه49

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةعلي محسن مخلوف790

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلومعلي محمد رنجس61

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنية علي محمد فاضل493

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرقوىالهمكعلي ممدوح صالح22

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي منير اسعد230

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرطبيةالهمك علي ناهل صقور505

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  علي نظير حماده377

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد علي همام الخطيب98

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية علي هيثم عباس521

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  علي وائل غصون769

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد علي يوسف احمد387

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية عمار محمد احمد209

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانعمار محمد العلوني4

ستون60اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنيةعمار محمد حسين570

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكراتصاالتالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه عمار منذر صبيح433

ثالثون30اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  عمر فارس العلي496

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرحاسبات وتحكم آليالهمك عمر محمد ريس669

سبعون70اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب غاده مالك داؤد216

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد غاليه هيثم ريا133

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان غدير جمال ابوزيدان218

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد غدير شمس الدين بشير135

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراالتصاالتالتطبيقية غدير علي بازركان518

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك غدير منير صالح414

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق غزل هاني ونوس42

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة غفران حسن احمد220

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتيةغفران حسن يوسف122

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةغنى حنا حنا127

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية غيث عدنان علي446

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية غيداء حكمت احمد792

تسعة عشرة19اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  غيدق محمد نور الوهوب594

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم فاتن عز الدين ضاحي276

تسعة و ثمانون89اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةفاتن محسن عبد هللا202

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالبحريةالهمك فادي فجر عجيمه144

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك فارس اديب خزامه222

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم فاطمة سعد عجور711

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية فاطمه ابراهيم يوسف6

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالعمارة الداخليةالفنون الجميلة  فاطمه عبد هللا جبس365

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىاقتصاد وتخطيطاالقتصاد  فاطمه يسعى الخطيب332

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  فراس حافظ عباد566

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرتمويل واستثماراالقتصاد فراس هيثم اسكندر506
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانفلاير عصام عالف395

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالشريعة فهيم محمد الخالد كنعان508

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعمارية فيفيان أنطون ماروني32

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  فينوس محمد غانم330

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  قاسم محمد محمود16

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  قمر عيسى سلهب581

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  قيس وليد الضرير326

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكربوليةالطب البشريكاوا موسى داود93

سبعون70اإلنكليزيةذكرعينيةالطب البشري كبرئيل جميل عبداألحد334

ستون60اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان كرم نزار خبازه757

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلدابكريم نبيل عجان257

ثالثة و ثمانون83اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلةكنان بشار سرور467

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرميكانيك مركباتالتطبيقيةكنان شعالن بيرق124

عشرون20اإلنكليزيةذكرالنحتالفنون الجميلة كنان محمد حبيب176

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  كنان مرهج طه185

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلداب كنانه علي ابو خليل363

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكرمدنية عامالهندسة المدنية كندي أحمد بويشي405

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  كوثر عبد الرحمن ودح554

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلدابالنا أكرم عديره423

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىادارة مشاريعاالقتصاد لبنى منير حسن161

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية لجين فريز العاصي624

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىتسويقاالقتصاد لجين كمال الحايك36

تسعون90اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعمارية لجين مجد الدالي654

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالعمارة الداخليةالفنون الجميلة لقاء ابراهيم سلمان86

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  لقمان نزار شباني291

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكلمى بسام شكوحي565

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهمك لمى علي جديد600

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  لمى مفيد عباس224

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكلمى مقداد عساف578

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم لورين احمد محفوض282

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب لورين ظريف زمرد400

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق لؤي خلف األحمد170

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ليث حسين الليمون801

سبعون70اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةليث ماهر عود514

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعيةليث محسن اسماعيل45

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالكيمياء الحيويةالعلومليما سمير مهنا48

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىانتاجالهمكلين احمد داؤد575

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه لين رياض سليمان210

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة لين عزت عمران317

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب لين علي الجالد492

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوملين فؤاد نجيب730

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة لين محسن رحمون302

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانلينا عدنان جاسم803

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق لينا فهد كنعان593

سبعة و ثمانون87اإلنكليزيةأنثىالذكاء الصنعيالهندسة المعلوماتية مادلين بركات العبده447

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق مارسيل عبدو األحمد601

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق مالك توفيق ابراهيم465

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرـــــالتمريضمالك عبد الكريم الرمضان الجاسم142

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمك مالك مدحات سالمه402

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكماهر عبد العزيز عبود155

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق ماهر غياث حسن829
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مايا ابراهيم شمه398

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية مايا احمد السيد حسين348

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية مايا حنا الدروبي25

خمسة و ثمانون85اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمايا رائد علشه698

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىاتصاالتالهمك مايا فواز درويش368

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةمايا مالك الرحيه240

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مايا محمد اسماعيل11

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعية مايا نزار المجيرسه357

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مايا هيثم داود361

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالعلوم المالية والمصرفيةاالقتصاد  مايا وفيق احمد563

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممجد الدين مصطفى شريقي246

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمجد سمير عيسى149

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك مجد محمد عبد هللا445

سبعون70اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةمجد هيثم ابراهيم629

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمواصالت و نقلالهندسة المدنيةمجد يونس حسن568

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرجيوتكنيكالهندسة المدنيةمجد يونس دياب2

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلدابمجدلين سامي مهنا587

ثمانة و ثمانون88اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمجدي ميالد عوكان488

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمك محاسن فواز خيزران343

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابمحسن احمد خليل256

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرـــــالهندسه الميكانيكيه والكهربائيهمحمد احمد البكار833

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمحمد احمد بكداش140

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد احمد شولق208

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمكمحمد اديب مصطفى كوبش156

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةذكرقوىالهمك محمد اسعد زريق542

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكررياض اطفالالتربيةمحمد ايمن اللبابيدي810

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب محمد أسامة عطار719

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد محمد أمين عبد هللا النايف354

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكركيمياءالعلوممحمد حسن خليل482

اربعة و تسعون94اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةمحمد حمزه الخطيب574

اربعون40اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق محمد رستم سوارو678

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالكمياء التطبيقيةالعلوم محمد رياض قشوره321

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمحمد سرحان بدور837

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراقتصاد زراعيالهندسة الزراعية محمد سليم هارون115

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكراحصاء رياضيالعلوم محمد سمير اسكندر15

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمحمد سهيل ديوب178

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنان محمد صالح داوود366

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض محمد عبد الحميد علي آغا68

ثمانون80اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد محمد عبد الرؤف شال604

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد عبد الناصر بكري320

اربعة و ستون64اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمكمحمد عبداللطيف رشيد160

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  محمد عصام مصري329

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشري محمد علي اسعد591

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  محمد علي منذر عفيف163

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكرـــــالطب البشريمحمد عماد غنام131

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالشريعةمحمد عيد عوض حاتم500

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعيةمحمد غازي اسكندر337

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمك محمد فضل هللا العساف297

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقيةمحمد محسن حمدان279

سبعون70اإلنكليزيةذكرـــــطب األسنانمحمد محمد حسام عتر585

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرـــــالتربية الرياضية محمد محمد فاروق ميدو817
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرانشائيهالهندسة المدنية محمد محمود البراد33

ستون60اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد محمد محمود كنج273

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةذكرـــــالهندسة المعماريةمحمد مصباح عبد عبد الخالق657

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرميكاترونيكالهمك محمد مصطفى تيت729

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة مشاريعاالقتصاد محمد مظهر وحيد بلول830

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةذكرالبساتينالهندسة الزراعية محمد موفق منزلجي685

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكروقاية النباتالهندسة الزراعيةمحمد ناصر المطرح814

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك محمد نبيل نعمان686

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرتصنيع ميكانيكيالتطبيقية محمد يونس منصور104

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرعامالهندسة المدنيةمحمدعباده حسان دلول673

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرتقنيات حاسوبالتطبيقيةمحمود رياض الشحادي796

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية محمود هواش حسن477

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانمرام سامي عوض394

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوممرام فاتح ديب695

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية مرام مالك علي314

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية مرام موفق الحفه316

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةمرح خالد ابراهيم761

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مرح مازن نظام539

سبعة و خمسون57اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مرح محمد عبد الرحمن213

خمسة و ستون65اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية مرح هيثم شاطر699

خمسون50اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنية مرفت محسن الدريوسي1

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىاالتصاالت البصريةالفنون الجميلة مرفت يوسف عبيد670

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة الزراعيةمروه طارق اسكندر247

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىميكاترونيكالهمكمروه محمود جوني560

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق مريم ابراهيم االسطه641

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية مريم سهيل عاقل422

اربعة و عشرون24اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابمريم علي أحمد596

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكراتصاالتالهمك مصطفى احمد ناصر473

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق مصطفى خالد رقية541

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  مصطفى خليل اسماعيل689

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد مضر فؤاد غريب244

خمسة و ستون65اإلنكليزيةذكرالتاريخاآلدابمضر محمد بهلولي819

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد مضر نبيل الحايك540

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم معتز رفعت مرتضى748

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  منار احمد محمد783

خمسون50اإلنكليزيةأنثىوقاية النباتالهندسة الزراعيةمنار عارف جديد692

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه منار كمال مرقبي344

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة منار محرز عديره362

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمك منار مهند قرحيلي99

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةذكربوليةالطب البشريمنذر محمد العيسى91

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية مها جمال الدين جنيدي609

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد مها سليمان درويش635

صفر0اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية مها عدنان جعفر12

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةمها معين عاقل697

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرانتاج حيوانيالهندسة الزراعيةمهند احمد المحمد519

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرإدارة أعمالاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيامهند فهد صافيا81

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية مهند مالك حسن175

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق موسى فؤاد حشيش611

تسعة و ستون69اإلنكليزيةذكراللغة العربيةاآلدابموسى مطيع عدره824

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةذكرعلم اجتماعاآلدابمؤيد عدنان شاهين23

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكمي حسين هدبا120
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةمي عباس مرهج141

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  مي علي صلوح147

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةذكرالجغرافيااآلداب مياس خليل سلوم14

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  مياس زكريا بحرو691

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعية ميس مهنا سلطين9

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب ميس وفيق ديب255

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية ميساء محمد موسى749

خمسون50اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة ميالد وائل رسالن436

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىعلم األحياءالعلوم ناديا احمد عبيده745

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىاالرشاد النفسيالتربية ناديا محمد الصيادي295

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتية ناريمان سهيل بويزي370

ثالثون30اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  ناصر زياد داخل العطية181

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةناهد غازي كريشات145

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  ناهد فيصل بليدي451

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسناننايا بسام عطيه475

خمسون50اإلنكليزيةأنثىبيولوجياالعلوم نبال نبيل ابراهيم420

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةذكرعلم الحياةالعلوم نبيل خليل بكباشي746

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىالهندسة الطبيةالهمكنجالء محمد جولحه5

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  نجوى عبد الناصر طالب460

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق  ندى عبد الباسط دقاق532

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ندى علي الشيخ723

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسناننرمين حميد صبر صبر308

عشرون20اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربية نسرين غسان صقر427

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةذكرادارة وتشييدالهندسة المدنية نسيم ربيع ربيع632

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  نظير مصطفى زيني371

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نغم بسام قنب90

اثنان و ثمانون82اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان نغم جمال يوسف184

خمسة و تسعون95اإلنكليزيةأنثىالبرمجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةنغم سمير قرقماز580

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةأنثىالمواصالت والنقلالهندسة المدنيةنهى دياب زيود396

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةنهى غالب محمود152

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسناننوار علي عثمان835

اربعة و ثمانون84اإلنكليزيةأنثىادارة وتشييدالهندسة المدنيةنوار منير بلديه567

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةذكرالهندسة البحريةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه نوار وهيب شاهين312

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  نور احمد بلوط677

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىشبكات ونظم حاسوبيةالهندسة المعلوماتية نور احمد علي700

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىطبوغرافياالهندسة المدنيةنور احمد يوسف543

خمسة و خمسون55اإلنكليزيةذكرالطاقهالهمكنور خديجه محمد وزان636

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىاللغة العربيةاآلداب نور خليل اسماعيل367

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعية نور سامر درويش358

سبعون70اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة نور سليمان سليمان262

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق نور عادل نزهة458

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىادارة و تخطيطالتربية نور عبد الباقي حاج ابراهيم779

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىاقتصاد زراعيالهندسة الزراعيةنور عبد هللا مروه693

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنيةنور علي محفوض275

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة نور غياث الجهني502

ثالثة و سبعون73اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنية نور قاسم حالق288

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةنور محمد خليلو462

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىعلم الحياةالعلوم نور محمد مشلح725

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعية نور منذر عليو656

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةنور نبيل متوج838

اثنان و عشرون22اإلنكليزيةأنثىالتاريخاآلداب نور هيسم حرفوش83
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كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىمدنية عامالهندسة المدنية نورا عاطف حسن696

سبعون70اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةنورا عدنان الحداد497

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسناننورا عماد زنجرلي89

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىالفيزياءالعلوم نورا عماد سلمان410

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعيةنورا كرام صالح88

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية نورا محمود هارون356

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد نورما محمد سالمه197

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المدنية نوره خالد الصراوي274

ثالثة و تسعون93اإلنكليزيةأنثىالحيوية الكيميائيةالعلوم نيرفانا علي قبوش416

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىتقانة االتصاالتالتطبيقية نيرفانا فائز يوسف284

خمسة و عشرون25اإلنكليزيةأنثىالفلسفةاآلدابنيرمين زكريا بيدق236

اربعون40اإلنكليزيةأنثىعلوم األغذيةالهندسة الزراعيةنيرمين عبد القادر صيبعة188

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةنيرمين علي سعيد136

ثمانون80اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةنيروز ياسر عيسى241

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىرياض اطفالالتربيةنيلين احمد مروان الريابي270

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنانهاجر كابري الكابري221

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  هادي هاني الجردي412

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق هبه ابراهيم سليمان67

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالطاقة الكهربائيةالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه هبه هللا محمد سبقجي214

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالرياضياتالعلومهبه حسين محمود376

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكهبه مصطفى معال606

اثنان و خمسون52اإلنكليزيةذكرـــــالصيدلة هبه نزار عمار322

اربعة و اربعون44اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمكهديل احمد بدور268

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةهديل اسامه بهرلي577

تسعة و خمسون59اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية هديل إبراهيم حماده324

سبعون70اإلنكليزيةأنثىادارة األعمالاالقتصاد  هديل صالح صويلح352

سبعون70اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية هديل كاسر عيسى166

اربعة و ثالثون34اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةهديل مصطفى عنتر157

تسعة و اربعون49اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلة هديل معن خضور480

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالبساتينالهندسة الزراعيةهديل نصر عصيفوري811

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمكهزار بسام حبيب349

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  هشام احمد شحاده674

اربعون40اإلنكليزيةأنثىقوىالهمك هال آصف حمصي753

ثالثة و خمسون53اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلدابهال حسان فيوض211

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةأنثىعامةالهندسة الزراعية هال عصام حلوم619

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىدراسات قانونيةالحقوق هال منير دخيل709

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هال هارون قرحيلي784

خمسون50اإلنكليزيةأنثىـــــالصيدلةهنادي قيس عبود339

ثمانة و عشرون28اإلنكليزيةأنثىمحاسبةاالقتصاد  هند حسن عجيب716

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلدابهويدا محمود ديوب800

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىـــــالهندسة المعماريةهيا حسان اسعد755

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىجيولوجيا تطبيقيةالعلوم هيا عيد بدور310

تسعة و ستون69اإلنكليزيةأنثىالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه هيا يحيى خضور759

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىعلم اجتماعاآلداب هيام محمد الهور271

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق  هيثم امليحان الحريث34

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان هيفاء بالل حاج قاسم626

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق هيلين ناجي اسعد44

سبعة و ستون67اإلنكليزيةذكراألتمتة الصناعيةالهندسة التقنيةوجيه محمد بليلو820

اثنان و ثالثون32اإلنكليزيةذكرتسويقاالقتصاد وجيه نظمات االحمد266

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرميكانيك سفنالهندسة الميكانيكيةورد محمود مفرج305

خمسة و ثالثون35اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةورده محمود عبدو30
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انكليزي عام %50عالمة النجاح    نتائج امتحان اللغة األجنبية

   للقيد بدرجة الماجستير

    2022/11/13

كتابةالعالمةاللغةالجنساالختصاصالكليةاالسم الثالثيالرقم 

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرتخطيط و إدارة تربويةالتربية وسام تيسير عبد الرحمن770

سبعون70اإلنكليزيةذكرادارة وتشيدالهندسة المدنيةوسيم محمد نزهه616

ثمانة و اربعون48اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد  وسيم مطيع داؤد613

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالمائية والريالهندسة المدنيةوعد ابراهيم العبدهللا681

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةذكرالفيزياءالعلوم وعد معين احمد103

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىالتربه والمياهالهندسة الزراعية وعد يوسف سعيد195

اثنان و اربعون42اإلنكليزيةأنثىالكمياء التطبيقيةالعلوم والء احمد العليج162

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىالجغرافيااآلداب والء عمار قريعوش158

اثنان و سبعون72اإلنكليزيةأنثىاإلتصاالت واإللكترونياتالهمك والء محمد اليونس538

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالبحريةالهمك والء محمود فحيص762

ثالثة و ستون63اإلنكليزيةذكرمحاسبةاالقتصاد وليد احمد حمزه419

اربعة و سبعون74اإلنكليزيةأنثىـــــالحقوق  وئام جابر خدام825

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىتخطيط و إدارة تربويةالتربية وئام وجيه حسين468

ثمانة و ثالثون38اإلنكليزيةأنثىـــــالتربية الرياضية يارا راجي بركات73

اثنان و ستون62اإلنكليزيةأنثىقوى ميكانيكيةالهمكيارا سمير حسن544

ثالثون30اإلنكليزيةأنثىـــــطب األسنان يارا عبد الكريم ناصر309

سبعة و ستون67اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية يارا عيسى غدير165

ثالثة و عشرون23اإلنكليزيةأنثىالتسويق و التجارة اإللكترونيةإدارة األعمال يارا فؤاد المصطفى205

ثالثة و ثالثون33اإلنكليزيةأنثىتصميم وانتاجالهمكيارا محمد الشوا228

تسعة و سبعون79اإلنكليزيةأنثىالطاقهالهمك يارا محمد عروس77

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةأنثىالهندسة البيئيهالهندسة المدنيةيارا معين خضور775

سبعة و عشرون27اإلنكليزيةأنثىكيمياءالعلوم يارا نبيل احمد708

تسعة و ثالثون39اإلنكليزيةأنثىمحاصيلالهندسة الزراعية يارا نضال عمور702

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةأنثىعامالهندسة المدنية يارا وهيب سلوم301

ثمانة و خمسون58اإلنكليزيةأنثىالتربه والمياهالهندسة الزراعيةيارا ياسر اسماعيل607

خمسون50اإلنكليزيةذكرالتصميم واالنتاجالهندسه الميكانيكيه والكهربائيه يازد فراس زريقه346

ثمانة و ستون68اإلنكليزيةأنثىالكيمياء البحتةالعلومياسمين احمد اسعد637

تسعة و عشرون29اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربيةياسمين كنعان داؤد510

اثنان و ستون62اإلنكليزيةذكرالرياضياتالعلوم يامن ياسر هرمز263

ثمانة و سبعون78اإلنكليزيةذكرادارة األعمالاالقتصاد  يحيى محمد واثق طراقجي417

سبعة و اربعون47اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكيزن اسامه زيني425

خمسة و اربعون45اإلنكليزيةذكرمحاصيلالهندسة الزراعية يزن اياد حمود109

سبعة و سبعون77اإلنكليزيةذكرـــــالحقوق يعرب عبد اللطيف سلوم96

خمسة و سبعون75اإلنكليزيةذكرقوى ميكانيكيةالهمكيقين نصر عصيفوري812

ثالثة و اربعون43اإلنكليزيةأنثىحراج و بيئةالهندسة الزراعيةيمام معن الموعي690

اربعة و خمسون54اإلنكليزيةأنثىمعلم صفالتربية ينال محمد ادريس485

سبعة و ثالثون37اإلنكليزيةذكرـــــالتمريض يوشع يوسف سلطان706
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