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صباحيجيد جدا2018-87.51002017االولذكرعراقيةاحمد طه عبد عطيهالهندسة المدنيةالهندسةبغداد1

صباحيجيد جدا2018-86.58042017االولانثىعراقيةلينا احمد عبد الرزاق احمدالهندسة المدنيةالهندسةبغداد2
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صباحيجيد جدا2018-81.70802017االولذكرعراقيةحيدر محمد جواد عباس محمدالهندسة المدنيةالهندسةبغداد5
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صباحيمتوسط2018-61.35502017الثانيذكرعراقيةالحسين سالم جبار جيادالهندسة المدنيةالهندسةبغداد59

صباحيمتوسط2018-61.21502017الثانيذكرعراقيةاكرم سالم جبار عوادالهندسة المدنيةالهندسةبغداد60

صباحيمتوسط2018-61.09002017االولانثىعراقيةمريم ناصر حسن داودالهندسة المدنيةالهندسةبغداد61

صباحيمتوسط2018-61.01502017الثانيذكرعراقيةاحمد عماد عباس سالمالهندسة المدنيةالهندسةبغداد62

صباحيمتوسط2018-60.99502017الثانيذكرعراقيةعبدهللا سلمان عبد حسينالهندسة المدنيةالهندسةبغداد63

صباحيمتوسط2018-60.37502017الثانيذكرعراقيةعبد هللا صفاء مصطفى رديفالهندسة المدنيةالهندسةبغداد64

صباحيمتوسط2018-60.10502017الثانيانثىعراقيةزينب عبد الكريم احمد عباسالهندسة المدنيةالهندسةبغداد65
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صباحيمقبول2018-59.85002017االولانثىعراقيةمروه عباس علي عريبيالهندسة المدنيةالهندسةبغداد68
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