
التقدٌرسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

جٌد جدا2017-87.04252016االولذكرعراقٌةاحمد فراس عبد الغنً عبد القادرالمدنًالهندسةبغداد1

جٌد جدا2017-83.642016االولانثىعراقٌةطٌبة هانً سعدي طهالمدنًالهندسةبغداد2

جٌد جدا2017-82.412842016االولذكرعراقٌةعباس محمد عبد حسنالمدنًالهندسةبغداد3

جٌد جدا2017-81.949182016االولذكرعراقٌةحسن هٌثم عبد الحسٌن خلفالمدنًالهندسةبغداد4

جٌد 2017-79.7852016االولانثىعراقٌةاسماء ناهض ٌوسف صالحالمدنًالهندسةبغداد5

جٌد 2017-79.322882016االولذكرعراقٌةمصطفى ٌاس خضٌر علًالمدنًالهندسةبغداد6

جٌد 2017-79.313672016االولذكرعراقٌةٌوسف عماد ٌوسف محمودالمدنًالهندسةبغداد7

جٌد 2017-78.594332016االولذكرعراقٌةاحمد عبد الرضا زامل حسنالمدنًالهندسةبغداد8

جٌد 2017-78.195242016االولذكرعراقٌةمصطفى سداد كاظم محمدالمدنًالهندسةبغداد9

جٌد 2017-77.9252016االولذكرعراقٌةادٌب احمد ادٌب احمدالمدنًالهندسةبغداد10

جٌد 2017-77.580562016االولذكرعراقٌةعلً رحٌم بهار ندىالمدنًالهندسةبغداد11

جٌد 2017-76.532712016االولذكرعراقٌةفادي رافع جمٌل نعٌمالمدنًالهندسةبغداد12

جٌد 2017-76.348582016االولذكرعراقٌةحسام عباس علً حسٌنالمدنًالهندسةبغداد13

جٌد 2017-76.205112016االولذكرعراقٌةبهاء الدٌن مهدي جوامٌر عنٌزيالمدنًالهندسةبغداد14

جٌد 2017-75.1052016االولانثىعراقٌةرٌم شعالن نزار محمدالمدنًالهندسةبغداد15

جٌد 2017-74.922016االولانثىعراقٌةسحر حسٌن علً حسٌنالمدنًالهندسةبغداد16

جٌد 2017-74.770422016االولذكرعراقٌةاحمد سعد كرٌم احمدالمدنًالهندسةبغداد17

جٌد 2017-74.632016االولانثىعراقٌةاسماء كرومً علً مصلحالمدنًالهندسةبغداد18

جٌد 2017-74.392016االولذكرعراقٌةعبد الرحمن داود سلمان حمديالمدنًالهندسةبغداد19

جٌد 2017-73.9822016االولذكرعراقٌةقحطان عبد الجبار ناٌف فدعونالمدنًالهندسةبغداد20

جٌد 2017-73.207772016االولذكرعراقٌةعصام خضٌر عباس علًالمدنًالهندسةبغداد21

جٌد2017-72.532016االولذكرعراقٌةمصطفى عادل عباس محمدالمدنًالهندسةبغداد22

جٌد2017-71.7752016االولذكرعراقٌةحسٌن عبد اللطٌف جاسم حمودالمدنًالهندسةبغداد23

جٌد2017-70.7552016االولانثىعراقٌةفرح رحٌم هلٌوي عجالنالمدنًالهندسةبغداد24
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متوسط2017-68.8152016االولانثىعراقٌةمٌاسه هاشم صبري سعٌدالمدنًالهندسةبغداد25

متوسط2017-68.8152016االولذكرعراقٌةمصطفى محمد حسٌن عرٌفالمدنًالهندسةبغداد26

متوسط2017-68.8052016االولذكرعراقٌةسٌف شاهٌن كامل عباسالمدنًالهندسةبغداد27

متوسط2017-68.6352016االولذكرعراقٌةاحمد زهٌر جواد كرٌمالمدنًالهندسةبغداد28

متوسط2017-68.2852016االولانثىعراقٌةنادٌة سلمان حسٌن موسى المدنًالهندسةبغداد29

متوسط2017-67.662016االولانثىعراقٌةتبارك سلٌم ابراهٌم محمد علًالمدنًالهندسةبغداد30

متوسط2017-66.6052016الثانًذكرعراقٌةمٌثم محمد عرٌبً عباسالمدنًالهندسةبغداد31

متوسط2017-66.4852016االولذكرعراقٌةصبار حمٌد حسٌن عبد هللا المدنًالهندسةبغداد32

متوسط2017-65.992016الثانًانثىعراقٌةهدٌل هٌثم علً عباسالمدنًالهندسةبغداد33

متوسط2017-65.882016الثانًانثىعراقٌةاٌات احسان ناجً شاكرالمدنًالهندسةبغداد34

متوسط2017-65.8752016االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الجبار ابراهٌم عباسالمدنًالهندسةبغداد35

متوسط2017-65.8052016الثانًانثىعراقٌةسارة صالح سعٌد مغامسالمدنًالهندسةبغداد36

متوسط2017-65.4852016االولانثىعراقٌةفٌان مأمون سالم حناالمدنًالهندسةبغداد37

متوسط2017-65.3452016الثانًانثىعراقٌةبٌداء جمٌل فرحان سلمانالمدنًالهندسةبغداد38

متوسط2017-65.252016االولانثىعراقٌةهدى حسن حمٌد شرهانالمدنًالهندسةبغداد39

متوسط2017-65.012016االولانثىعراقٌةاٌفان عماد محمد قاسمالمدنًالهندسةبغداد40

متوسط2017-64.832016الثانًذكرعراقٌةمصطفى محمد عبد الرسول صادق المدنًالهندسةبغداد41

متوسط2017-64.712016الثانًانثىعراقٌةزٌنب عصام صبٌح ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد42

متوسط2017-64.4052016االولانثىعراقٌةاالء محمد صالح هاديالمدنًالهندسةبغداد43

متوسط2017-64.222016االولانثىعراقٌةزٌنب نزار مجٌد صالحالمدنًالهندسةبغداد44

متوسط2017-63.922016الثانًذكرعراقٌةعبد الرحمن محمد جاسم محمدالمدنًالهندسةبغداد45

متوسط2017-63.392016الثانًذكرعراقٌةحسن عبد الحسٌن احمد محمدالمدنًالهندسةبغداد46

متوسط2017-63.2152016االولذكرعراقٌةاحمد حسٌن علوان خضٌرالمدنًالهندسةبغداد47

متوسط2017-63.212016االولذكرعراقٌةعباس ثامر حسن علًالمدنًالهندسةبغداد48
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متوسط2017-63.1152016الثانًانثىعراقٌةزهراء عادل هاشم عبدالمدنًالهندسةبغداد49

متوسط2017-62.972016الثانًذكرعراقٌةاحمد علً حسن حطٌبالمدنًالهندسةبغداد50

متوسط2017-62.8252016االولانثىعراقٌةابرار اكرم عبد الحسن محمد حسٌنالمدنًالهندسةبغداد51

متوسط2017-62.7452016الثانًانثىعراقٌةزٌنب عبد الكرٌم كاظم حسنالمدنًالهندسةبغداد52

متوسط2017-62.612016الثانًانثىعراقٌةفاطمة غاٌب فاضل جابرالمدنًالهندسةبغداد53

متوسط2017-62.522016الثانًذكرعراقٌةمنتظر حسن خزعل حسٌنالمدنًالهندسةبغداد54

متوسط2017-62.22016الثانًانثىعراقٌةنور فالح ناصر حسٌنالمدنًالهندسةبغداد55

متوسط2017-62.192016الثانًانثىعراقٌةاحالم نعمة فرج هارفالمدنًالهندسةبغداد56

متوسط2017-62.0152016االولذكرعراقٌةسجاد فوزي محمود صالحالمدنًالهندسةبغداد57

متوسط2017-62.0052016االولذكرعراقٌةصادق حمود وسمً صحٌبالمدنًالهندسةبغداد58

متوسط2017-62.0052016الثانًذكرعراقٌةلٌث لؤي سلمان علًالمدنًالهندسةبغداد59

متوسط2017-61.942016االولذكرعراقٌةمحمد قاسم كاظم سلمانالمدنًالهندسةبغداد60

متوسط2017-61.612016الثانًذكرعراقٌةصهٌب سنان نعمان داودالمدنًالهندسةبغداد61

متوسط2017-61.5152016الثانًانثىعراقٌةشٌالن رشاد ابراهٌم عبد الجبارالمدنًالهندسةبغداد62

متوسط2017-61.512016الثانًانثىعراقٌةمروة حٌدر ٌحٌى محمودالمدنًالهندسةبغداد63

متوسط2017-61.0052016الثانًذكرعراقٌةسلوان عالء عبد الحسٌن هاشمالمدنًالهندسةبغداد64

متوسط2017-60.922016االولذكرعراقٌةحسٌن حسن عبد الكاظم علوانالمدنًالهندسةبغداد65

متوسط2017-60.682016االولانثىعراقٌةاٌة محمد حمٌد محمدالمدنًالهندسةبغداد66

متوسط2017-60.62016الثانًانثىعراقٌةرفاه علً محسن جاسمالمدنًالهندسةبغداد67

متوسط2017-60.552016الثانًذكرعراقٌةنائل نافع رؤوف هاديالمدنًالهندسةبغداد68

متوسط2017-60.3752016الثانًانثىعراقٌةصباح قٌس معله عباسالمدنًالهندسةبغداد69

متوسط2017-60.32016الثانًذكرعراقٌةرفعت طالل عبد علوان المدنًالهندسةبغداد70

متوسط2017-60.0052016الثانًذكرعراقٌةمحمد اٌاد محمد عبٌدالمدنًالهندسةبغداد71

مقبول2017-59.8752016االولانثىعراقٌةحوراء جعفر خالد جبارالمدنًالهندسةبغداد72
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مقبول2017-59.6452016االولانثىعراقٌةرفل مهند قاسم محمد جعفرالمدنًالهندسةبغداد73

مقبول2017-58.8942016الثانًذكرعراقٌةهشام عٌسى ابراهٌم حمدانالمدنًالهندسةبغداد74

مقبول2017-58.82016الثانًانثىعراقٌةزهراء حسن عبود حسٌنالمدنًالهندسةبغداد75

مقبول2017-58.5952016الثانًانثىعراقٌةسارة عماد خلٌل توفٌقالمدنًالهندسةبغداد76

مقبول2017-58.472016الثانًانثىعراقٌةهند جمال حسن عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد77

مقبول2017-58.442016الثانًانثىعراقٌةزهراء احمد ارحٌم سعدالمدنًالهندسةبغداد78

مقبول2017-58.2352016الثانًانثىعراقٌةزهراء محمد حمزة حبٌبالمدنًالهندسةبغداد79

مقبول2017-58.222016الثانًذكرعراقٌةعبد هللا رٌاض سعٌد حماديالمدنًالهندسةبغداد80

مقبول2017-58.2052016الثانًذكرعراقٌةحذٌفة اسماعٌل حسٌن علًالمدنًالهندسةبغداد81

مقبول2017-57.5352016الثانًذكرعراقٌةمصطفى عصام كامل كرٌمالمدنًالهندسةبغداد82

مقبول2017-57.3352016الثانًانثىعراقٌةحنٌن رشٌد محمد أكرمالمدنًالهندسةبغداد83

مقبول2017-56.9652016الثانًانثىعراقٌةهبة ستار عبد الجبار عبد الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد84

مقبول2017-56.5952016الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم حسن شعالنالمدنًالهندسةبغداد85

مقبول2017-56.512016الثانًانثىعراقٌةرشا عباس جبر عبد هللاالمدنًالهندسةبغداد86

مقبول2017-56.212016الثانًذكرعراقٌةاحمد  اٌاد عدنان عباسالمدنًالهندسةبغداد87

مقبول2017-55.842016الثانًذكرعراقٌةحسٌن عبد الصاحب مجٌد جوادالمدنًالهندسةبغداد88

مقبول2017-55.3852016الثانًذكرعراقٌةحسٌن مهدي ثامر صغٌرالمدنًالهندسةبغداد89

مقبول2017-55.3152016الثانًذكرعراقٌةٌوسف عبد هللا ٌوسف جبرالمدنًالهندسةبغداد90

مقبول2017-55.1352016الثانًذكرعراقٌةمحمد ثامر تركً هاشمالمدنًالهندسةبغداد91

مقبول2017-54.7452016الثانًذكرعراقٌةامٌر شاطئ حمزه عوادالمدنًالهندسةبغداد92

مقبول2017-53.3152016الثانًانثىعراقٌةشمس علً حسٌن علًالمدنًالهندسةبغداد93




