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صباحيجيد جدا2018-81.61332017االولذكرعراقيةذو الفقار صالح سلمان حمدالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد1

صباحيجيد2018-73.55082017االولانثىعراقيةبشائر قيس جميل جاسمالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد2

صباحيجيد2018-73.24222017االولانثىعراقيةسارة عباس عاتي عباسالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد3

صباحيجيد2018-72.98612017االولذكرعراقيةصادق فالح حسن ماشافالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد4

صباحيجيد2018-71.89262017االولذكرعراقيةحيدر جالل عبيس جزاعالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد5

صباحيجيد2018-70.10072017االولانثىعراقيةشمس علي عباس حسام الدينالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد6

صباحيمتوسط2018-69.45022017االولانثىعراقيةزهراء صباح هاشم عليالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد7

صباحيمتوسط2018-68.56062017االولذكرعراقيةعبد الرحمن رعد عناد عبد الرزاقالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد8

صباحيمتوسط2018-68.26182017االولذكرعراقيةمحمد فوزي حميد كريمالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد9

صباحيمتوسط2018-66.95422017االولذكرعراقيةعلي حميد خيون عبيدالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد10

صباحيمتوسط2018-66.18732017االولانثىعراقيةمريم ناجي حيدر صالحالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد11

صباحيمتوسط2018-65.57522017االولانثىعراقيةفرح احمد عبد الرزاق عبد الصاحبالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد12

صباحيمتوسط2018-65.13372017االولذكرعراقيةسجاد حسين فالح حسنالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد13

صباحيمتوسط2018-64.39562017االولانثىعراقيةفاطمة عبد الكريم حسن كشوشالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد14

صباحيمتوسط2018-64.19642017الثانيانثىعراقيةاستبرق صفاء عباس إبراهيمالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد15

صباحيمتوسط2018-64.18372017االولانثىعراقيةفاطمة خضير كاظم ارضيويالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد16

صباحيمتوسط2018-63.46572017االولذكرعراقيةاسماعيل طه اسماعيل رجاالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد17

صباحيمتوسط2018-63.01002017االولذكرعراقيةاحمد جمال محمود صالحالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد18

صباحيمتوسط2018-62.82292017االولانثىعراقيةسارة يوسف حامد مهلهلالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد19

صباحيمتوسط2018-62.72322017االولانثىعراقيةسرى صفاء نور الدين باقرالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد20



صباحيمتوسط2018-62.55672017االولذكرعراقيةعز الدين احمد راضي خلفالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد21

صباحيمتوسط2018-62.46282017االولانثىعراقيةافراح احمد عليوي عبيدالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد22

صباحيمتوسط2018-62.24582017االولانثىعراقيةايمان عبد الرزاق عبد الملك عبد الوهابالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد23

صباحيمتوسط2018-62.14092017االولذكرعراقيةحسن مهدي عبد الباري مهديالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد24

صباحيمتوسط2018-61.50302017االولانثىعراقيةلينا صائب بطرس انطوانالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد25

صباحيمتوسط2018-61.43562017االولذكرعراقيةاحمد حازم عبد الرزاق عباسالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد26

صباحيمتوسط2018-61.16022017االولانثىعراقيةشهد محمد صاحب فاضلالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد27

صباحيمتوسط2018-60.28322017االولانثىعراقيةشيالن كمال اصغر كاظمالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد28

صباحيمقبول2018-59.87732017الثانيانثىعراقيةحنين نوري احمد حمودالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد29

صباحيمقبول2018-59.45022017الثانيانثىعراقيةضحى أياد فاضل عباسالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد30

صباحيمقبول2018-59.35042017الثانيانثىعراقيةاسراء فوزي احمد هجهوجالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد31

صباحيمقبول2018-59.29582017االولذكرعراقيةعبد هللا جمال خير هللا مرهجالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد32

صباحيمقبول2018-59.15902017االولانثىعراقيةعبير داخل حسين طوفانالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد33

صباحيمقبول2018-58.93642017االولانثىعراقيةمنار رعد طاهر خزعلالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد34

صباحيمقبول2018-58.88792017االولانثىعراقيةحوراء خالد خليل ابراهيمالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد35

صباحيمقبول2018-58.77342017الثانيذكرعراقيةمصطفى غازي جاسم عليالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد36

صباحيمقبول2018-58.76322017الثانيانثىعراقيةتبارك خليل جليل عنادالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد37

صباحيمقبول2018-58.38122017االولذكرعراقيةطه باسل طه محمدالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد38

صباحيمقبول2018-58.33072017االولانثىعراقيةنورس محمد هاشم سهيلالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد39

صباحيمقبول2018-57.88922017االولانثىعراقيةاية مصطفى ستار عليالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد40

صباحيمقبول2018-57.41972017الثانيانثىعراقيةزينب سعد سعدون حسنالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد41



صباحيمقبول2018-57.33592017الثانيانثىعراقيةسجى رائد محمد خلفالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد42

صباحيمقبول2018-57.07592017االولانثىعراقيةعبير علي سهمي حموديالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد43

صباحيمقبول2018-56.85032017الثانيانثىعراقيةسمر حسن طعمة جبرالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد44

صباحيمقبول2018-56.65432017الثانيانثىعراقيةفرح كمال اسماعيل خليلالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد45

صباحيمقبول2018-56.60532017االولذكرعراقيةمصطفى هادي محل فاضلالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد46

صباحيمقبول2018-56.29702017الثانيانثىعراقيةزينب عبدالرزاق عبدالزهرة سعدالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد47

صباحيمقبول2018-56.16492017الثانيانثىعراقيةسرى احمد شمخي صبرالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد48

صباحيمقبول2018-56.14952017الثانيذكرعراقيةاحمد يحيى جميل عبد الرزاقالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد49

صباحيمقبول2018-55.95382017الثانيانثىعراقيةطيبة كامل علي حمدالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد50

صباحيمقبول2018-55.64422017الثانيذكرعراقيةعمر حسين ياس عوضالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد51

صباحيمقبول2018-55.20032017الثانيانثىعراقيةايه قصي سامي سلمانالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد52

صباحيمقبول2018-55.02862017الثانيذكرعراقيةانور عارف سبع خماسالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد53

صباحيمقبول2018-55.00032017االولانثىعراقيةرفل عبد الناصر جهاد عريبيالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد54

صباحيمقبول2018-54.49352017الثانيانثىعراقيةايمان كريم علوان عبد الهاديالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد55

صباحيمقبول2018-54.08552017الثانيانثىعراقيةصفاء محمد فرحان عيدانالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد56

صباحيمقبول2018-53.78822017االولذكرعراقيةعبد هللا جبار طعمة عفاتالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد57

صباحيمقبول2018-53.46942017االولذكرعراقيةمحمد جواد كاظم عليالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد58

صباحيمقبول2018-52.99772017الثانيذكرعراقيةحسين علي حسين موسىالهندسة الكهربائيةالهندسةبغداد59


