
سنة التخرجالمعدلالدور(مسائً,صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2000 - 81.3781999الدور االولصباحًذكرعراقٌةماجد خنجر مٌنا الربٌعًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد1

2000 - 76.6421999الدور االولصباحًذكرعراقٌةقبس ابراهٌم صبٌح  كاظم الجبوريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد2

2000 - 76.3861999الدور االولصباحًأنثىعراقٌةفضٌلة عبود علً الجنابًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد3

2000 - 74.8271999الدور االولصباحًأنثىعراقٌةهند صباح حنوكة صوموقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد4

2000 - 69.3831999الدور االولصباحًذكرعراقٌةٌوسف حسٌن خلفقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد5

2000 - 65.3331999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةوسٌم جنان صموئٌل عباويقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد6

2000 - 63.0561999الدور االولصباحًأنثىعراقٌةهٌفاء ناصر حسٌن الطائًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد7

2000 - 62.921999الدور الثانًصباحًأنثىعراقٌةشٌماء محمود عبدالزهرة قسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد8

2000 - 62.9011999الدور االولصباحًذكرعراقٌةمحمد زكً عبدالوهاب الجادرقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد9

2000 - 62.6761999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةقاسم هاشم نجم المجمعًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد10

2000 - 61.9261999الدور االولصباحًذكرعراقٌةحٌدر اسماعٌل عبدالكاظم الربٌعًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد11

2000 - 61.0671999الدور االولصباحًذكرعراقٌةباسم كاظم نصٌف الشمريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد12

2000 - 60.5271999الدور االولصباحًذكرعراقٌةعلى اسماعٌل عباس العبٌديقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد13

2000 - 60.4331999الدور االولصباحًذكرعراقٌةاكرم كامل عبدعلً الشجٌريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد14

2000 - 59.6481999الدور االولصباحًأنثىعراقٌةنبراس صبحً محمود الرماحًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد15

2000 - 59.0081999الدور االولصباحًذكرعراقٌةوهاب رزاق نجم العبودي قسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد16

2000 - 58.8131999الدور االولصباحًذكرعراقٌةنصر عبدالرحمن لفتة الشمريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد17

2000 - 58.6651999الدور االولصباحًذكرعراقٌةنبٌل عبدالحسٌن دخٌل الغزالًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد18

2000 - 58.5271999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً عجٌل محسنقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد19

2000 - 57.251999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةعدي شاكر جبر السعديقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد20

2000 - 56.8261999الدور االولصباحًأنثىعراقٌةهدٌر جواد كاظم السودانًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد21

2000 - 55.9371999الدور الثانًصباحًأنثىعراقٌةاٌناس صباح مجٌد البٌاتًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد22

2000 - 55.9291999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر قاسم مهديقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد23

2000 - 55.9241999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةفرٌدون عادل وٌس زنكنةقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد24
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2000 - 55.2141999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةاحسان وهبً صالح حصاريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد25

2000 - 55.0461999الدور الثانًصباحًأنثىعراقٌةرغد محمد داوود لطٌف المعموريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد26

2000 - 54.8321999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةسعد جاسم سعود الغرٌريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد27

2000 - 54.5151999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر عبدالكاظم محمدالمنصوريقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد28

2000 - 54.5091999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةعماد جبار دحام الكردقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد29

2000 - 54.251999الدور الثانًصباحًأنثىعراقٌةفاطمة مكطوف جوٌد الحمدانًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد30

2000 - 53.821999الدور الثانًصباحًأنثىعراقٌةكوثر احمد عبدالمجٌد الحكٌمقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد31

2000 - 53.641999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةفرهاد تبارك جبار الصالحًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد32

2000 - 52.6421999الدور الثانًصباحًذكرعراقٌةزهٌر عبدالمحسن ذٌاب الدلٌمًقسم المساحةكلٌة الهندسةجامعة بغداد33


