
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

1990-84,0001989االولصباحًذكرعراقٌةعلً ٌوسف جواد المعماريالهندسةبغداد1

1990-83,4641989االولصباحًذكرعراقٌةمازن احمد عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد2

1990-81,8211989االولصباحًذكرعراقٌةحقً اسماعٌل احمدالمعماريالهندسةبغداد3

1990-80,7141989االولصباحًذكرعراقٌةمعتز انور مجٌدالمعماريالهندسةبغداد4

1990-79,1161989االولصباحًذكرعراقٌةمازن عبد هللا عبد السادة المعماريالهندسةبغداد5

1990-79,0711989االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب حكمت علً شعبانالمعماريالهندسةبغداد6

1990-79,0711989االولصباحًذكرعراقٌةعبد الناصر حسٌن محمدالمعماريالهندسةبغداد7

1990-77,4021989االولصباحًذكرعراقٌةحامد جعفر كرٌم النجارالمعماريالهندسةبغداد8

1990-77,2501989االولصباحًانثىعراقٌةندى منٌر سعٌد الشروفًالمعماريالهندسةبغداد9

1990-76,2951989االولصباحًذكرعراقٌةمازن حمد حسٌنالمعماريالهندسةبغداد10

1990-76,2591989االولصباحًذكرعراقٌةاحمد حمٌد نصٌفالمعماريالهندسةبغداد11

1990-75,2051989االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا فوزي جلٌل المعماريالهندسةبغداد12

1990-75,2051989االولصباحًانثىعراقٌةاٌفــا ٌاسمٌن اسماعٌل فتاح التركالمعماريالهندسةبغداد13

1990-74,1791989االولصباحًانثىعراقٌةسحر سعدي حمديالمعماريالهندسةبغداد14

1990-73,7861989االولصباحًانثىعراقٌةمنى محمد نافع احمدالمعماريالهندسةبغداد15

1990-73,5001989االولصباحًذكرعراقٌةسعد عبد الكرٌم حموديالمعماريالهندسةبغداد16

1990-73,2411989االولصباحًذكرعراقٌةقٌس شاكر عزٌز السامرائًالمعماريالهندسةبغداد17

1990-73,1161989االولصباحًذكرعراقٌةعبٌر صالح جرجٌسالمعماريالهندسةبغداد18

1990-71,1161989االولصباحًذكرعراقٌةعبد الرضا عباس علًالمعماريالهندسةبغداد19

1990-71,0721989االولصباحًانثىعراقٌة بان غازي ناجًالمعماريالهندسةبغداد20

1990-71,0451989الثانًصباحًذكرعراقٌةكنعان احمد عباسالمعماريالهندسةبغداد21

1990-70,5891989االولصباحًانثىعراقٌةاقبال عبد زاٌرالمعماريالهندسةبغداد22

1990-70,2771989الثانًصباحًانثىعراقٌةدالٌا عادل جورجالمعماريالهندسةبغداد23

1990-70,0981989االولصباحًذكرعراقٌةهاوزٌن حمة علً نادرالمعماريالهندسةبغداد24
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1990-70,0981989االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب محمد محمود سعٌد الصفارالمعماريالهندسةبغداد25

1990-69,9461989االولصباحًذكرعراقٌةهوشٌار قادر رسول المعماريالهندسةبغداد26

1990-69,9371989االولصباحًذكرعراقٌةماهر حسٌن علً االعظمًالمعماريالهندسةبغداد27

1990-69,9201989االولصباحًذكرعراقٌةمروان غالب ٌونسالمعماريالهندسةبغداد28

1990-69,4911989االولصباحًذكرعراقٌة احسان نعمة هرٌسالمعماريالهندسةبغداد29

1990-69,3041989االولصباحًذكرعراقٌةساالر جبرائٌل منصور المعماريالهندسةبغداد30

1990-69,3031989االولصباحًانثىعراقٌةبان ناجً مجٌدالمعماريالهندسةبغداد31

1990-69,2771989االولصباحًذكرعراقٌةعلً طه عبد اللطٌفالمعماريالهندسةبغداد32

1990-69,1431989االولصباحًانثىعراقٌةمنال مدحت لفتة الفضلًالمعماريالهندسةبغداد33

1990-69,0811989االولصباحًانثىعراقٌةنهلة نوري حمٌد السامرائً المعماريالهندسةبغداد34

1990-69,0811989االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبد االمٌر علً طاهرالمعماريالهندسةبغداد35

1990-68,6431989االولصباحًانثىعراقٌةبان شوكت كاظم المعماريالهندسةبغداد36

1990-68,6341989االولصباحًانثىعراقٌةرٌا غانم مجٌدالمعماريالهندسةبغداد37

1990-68,3571989االولصباحًانثىعراقٌةهالة فؤاد مصطفىالمعماريالهندسةبغداد38

1990-68,2411989االولصباحًانثىعراقٌةسهام حمٌد مجٌدالمعماريالهندسةبغداد39

1990-67,9911989االولصباحًانثىعراقٌةسناء اسحاق بولصالمعماريالهندسةبغداد40

1990-67,9821989االولصباحًانثىعراقٌةرٌم موسى هاديالمعماريالهندسةبغداد41

1990-67,6251989االولصباحًانثىعراقٌةرسل ٌوسف محمد حسنالمعماريالهندسةبغداد42

1990-67,4021989االولصباحًذكرعراقٌةٌوسف صلٌوة برخوالمعماريالهندسةبغداد43

1990-67,2231989االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل ابراهٌم رسولالمعماريالهندسةبغداد44

1990-66,7681989االولصباحًذكرعراقٌةغسان سلمان عطٌة المعماريالهندسةبغداد45

1990-66,6961989االولصباحًانثىعراقٌةمها كرٌم محمودالمعماريالهندسةبغداد46

1990-66,6871989االولصباحًذكرعراقٌةعدي طعمة فٌصلالمعماريالهندسةبغداد47

1990-66,5271989االولصباحًذكرعراقٌةعبد الستار دواي مذخورالمعماريالهندسةبغداد48
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1990-66,3841989االولصباحًانثىعراقٌةارٌج محمد جاسم البحرانًالمعماريالهندسةبغداد49

1990-66,1071989الثانًصباحًانثىعراقٌةسهٌر غازي ابراهٌم المعماريالهندسةبغداد50

1990-65,9911989االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبد علً عٌسى الجشعمً المعماريالهندسةبغداد51

1990-65,8391989االولصباحًذكرعراقٌةٌوسف منشً سٌا مندو المعماريالهندسةبغداد52

1990-65,7681989االولصباحًذكرعراقٌةعمار صالح صافًالمعماريالهندسةبغداد53

1990-65,5891989االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل ٌحً علً النجارالمعماريالهندسةبغداد54

1990-64,4911989االولصباحًانثىعراقٌةهدى فارس حسنالمعماريالهندسةبغداد55

1990-64,4111989االولصباحًذكرعراقٌةخالد محمد حاجم المعماريالهندسةبغداد56

1990-64,1781989االولصباحًانثىعراقٌةجاكلٌن بطرس مقصود المعماريالهندسةبغداد57

1990-63,9461989االولصباحًانثىعراقٌةعدوٌة رشٌد عبدالمعماريالهندسةبغداد58

1990-63,6791989االولصباحًانثىعراقٌةاحالم علً محمد زٌدان المعماريالهندسةبغداد59

1990-63,4111989االولصباحًانثىعراقٌةمً اسكندر حناالمعماريالهندسةبغداد60

1990-63,3931989االولصباحًانثىعراقٌةبٌداء مهدي صالحالمعماريالهندسةبغداد61

1990-63,3841989االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب احمد عبد الرزاقالمعماريالهندسةبغداد62

1990-63,1971989االولصباحًذكرعراقٌةازاد متً مرقسالمعماريالهندسةبغداد63

1990-62,6791989االولصباحًذكرعراقٌةحسٌن خالد حقًالمعماريالهندسةبغداد64

1990-62,0361989الثانًصباحًذكرعراقٌةفارس صالح حمٌدالمعماريالهندسةبغداد65

1990-62,0181989الثانًصباحًذكرعراقٌة سمٌر ناصر عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد66

1990-61,6071989االولصباحًذكرعراقٌةعمر طالب ابراهٌم المعماريالهندسةبغداد67

1990-61,1341989الثانًصباحًذكرعراقٌةحسٌن محمد علً جاسم المعماريالهندسةبغداد68

1990-61,1251989االولصباحًذكرعراقٌةاسعد خلف محمودالمعماريالهندسةبغداد69

1990-61,0451989االولصباحًذكرعراقٌةنهلة عبد االله عبد الجلٌل المعماريالهندسةبغداد70

1990-60,8391989االولصباحًذكرعراقٌةطالب ٌونس عبودالمعماريالهندسةبغداد71

1990-60,6791989الثانًصباحًذكرعراقٌةناصر صالح عبد النبً االسدي المعماريالهندسةبغداد72
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1990-60,4641989االولصباحًذكرعراقٌةحافظ عبد عصفور المعماريالهندسةبغداد73

1990-60,0801989االولصباحًانثىعراقٌةتغرٌد نزار عبد الصاحبالمعماريالهندسةبغداد74

1990-59,6881989الثانًصباحًذكرعراقٌةوضاح عبد القادر اسماعٌل المعماريالهندسةبغداد75

1990-59,4201989االولصباحًذكرعراقٌةعبد عون خمٌس كرٌمالمعماريالهندسةبغداد76

1990-59,1871989االولصباحًذكرعراقٌةلٌث نزار توفٌق المعماريالهندسةبغداد77

1990-57,2411989الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً محمود علًالمعماريالهندسةبغداد78

1990-56,9821989الثانًصباحًذكرعراقٌة ٌشار محمد شاكر المعماريالهندسةبغداد79

1990-56,1881989الثانًصباحًذكرعراقٌةلهٌب عدنان عامر المعماريالهندسةبغداد80


