
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

1991-82,7811990االولصباحًذكرعراقٌةعمر سامً عبد القادر الزهاويالمعماريالهندسةبغداد1

1991-80,3271990االولصباحًانثىعراقٌةبادٌة سلمان نصٌف العانًالمعماريالهندسةبغداد2

1991-78,4271990االولصباحًذكرعراقٌةسارة منذر عبد هللاالمعماريالهندسةبغداد3

1991-78,0361990االولصباحًانثىعراقٌةلٌث محمود شاكر المعماريالهندسةبغداد4

1991-77,6721990االولصباحًانثىعراقٌةباسمة مسلم عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد5

1991-77,1811990االولصباحًانثىعراقٌةبلسم عبد الحمٌد احمدالمعماريالهندسةبغداد6

1991-76,8361990االولصباحًانثىعراقٌةرنا جمال احمد حمديالمعماريالهندسةبغداد7

1991-76,7371990االولصباحًانثىعراقٌةرٌما عادل صالح الجبوريالمعماريالهندسةبغداد8

1991-76,6641990االولصباحًانثىعراقٌة مً نعمت ٌعقوب المعماريالهندسةبغداد9

1991-76,4001990االولصباحًانثىعراقٌةندى خلٌل ردٌف االزخلًالمعماريالهندسةبغداد10

1991-76,2821990االولصباحًذكرعراقٌةسوران محمد فرجالمعماريالهندسةبغداد11

1991-75,7091990االولصباحًذكرعراقٌةفراس عصام شرٌف التكرٌتًالمعماريالهندسةبغداد12

1991-75,4001990االولصباحًانثىعراقٌةنهلة الٌاس ججوالمعماريالهندسةبغداد13

1991-75,2451990االولصباحًانثىعراقٌةعفٌفة عبد الوهاب عبد الرزاقالمعماريالهندسةبغداد14

1991-74,5521990االولصباحًذكرعراقٌةمٌسر محمد فائق الذبونًالمعماريالهندسةبغداد15

1991-74,0091990االولصباحًانثىعراقٌةظبٌة فاروق ابراهٌمالمعماريالهندسةبغداد16

1991-73,4361990االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر وعد هللا عبد الواحدالمعماريالهندسةبغداد17

1991-73,3181990االولصباحًانثىعراقٌةفتنة عباس مهدي البلداويالمعماريالهندسةبغداد18

1991-73,2911990االولصباحًانثىعراقٌةلمى سلٌم ناصر بهٌةالمعماريالهندسةبغداد19

1991-73,0361990االولصباحًانثىعراقٌةهند ناصر رشٌد الحالويالمعماريالهندسةبغداد20

1991-72,5721990االولصباحًذكرعراقٌةثائر عواد محسنالمعماريالهندسةبغداد21

1991-72,2551990االولصباحًانثىعراقٌةسالفة شاكر حمٌدالمعماريالهندسةبغداد22

1991-71,7911990االولصباحًذكرعراقٌةاحمد شهاب احمد االمامالمعماريالهندسةبغداد23

1991-71,7731990االولصباحًذكرعراقٌةاحمد عبد الجبار جودتالمعماريالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

1991-71,7081990االولصباحًانثىعراقٌةجنان مؤٌد عبد هللاالمعماريالهندسةبغداد25

1991-71,5551990االولصباحًانثىعراقٌةمٌادة محمود محمد الحمصًالمعماريالهندسةبغداد26

1991-71,4821990االولصباحًانثىعراقٌةمً حازم اسحق موسىالمعماريالهندسةبغداد27

1991-71,4371990االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا غازي سعٌد علوشالمعماريالهندسةبغداد28

1991-71,0551990االولصباحًذكرعراقٌةفراس غازي جبرالمعماريالهندسةبغداد29

1991-71,0361990االولصباحًانثىعراقٌةنداء عودة حسٌن الجبوريالمعماريالهندسةبغداد30

1991-70,9721990االولصباحًذكرعراقٌةفراس كامل عبود الشٌخ الٌاسالمعماريالهندسةبغداد31

1991-70,8911990االولصباحًانثىعراقٌةبهاء عبد الحسٌن عبد الهاديالمعماريالهندسةبغداد32

1991-70,8081990االولصباحًذكرعراقٌةولٌد خالد داودالمعماريالهندسةبغداد33

1991-70,7541990االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن جمٌل شمعون البوتانًالمعماريالهندسةبغداد34

1991-70,7361990االولصباحًانثىعراقٌةبان بولص خموالمعماريالهندسةبغداد35

1991-70,3801990االولصباحًانثىعراقٌةهالة طارق جواد جلوالمعماريالهندسةبغداد36

1991-70,2001990االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب ٌلماز عمرالمعماريالهندسةبغداد37

1991-70,0451990االولصباحًانثىعراقٌةسارة موفق ردٌف التكرٌتًالمعماريالهندسةبغداد38

1991-69,9091990االولصباحًذكرعراقٌةعلً جبار سالمالمعماريالهندسةبغداد39

1991-69,5421990االولصباحًذكرعراقٌةصفاء صبري علً العٌدانًالمعماريالهندسةبغداد40

1991-69,551990االولصباحًذكرعراقٌةعلً حامد رشٌد المحٌاويالمعماريالهندسةبغداد41

1991-69,1891990االولصباحًذكرعراقٌةومٌض جرجٌس زوراالمعماريالهندسةبغداد42

1991-68,9361990االولصباحًذكرعراقٌةفالح غرٌب محمدالمعماريالهندسةبغداد43

1991-68,8001990االولصباحًانثىعراقٌةباسم رؤوف هاديالمعماريالهندسةبغداد44

1991-68,7821990االولصباحًذكرعراقٌةعادل منعم عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد45

1991-68,6911990االولصباحًذكرعراقٌةعلً رحومً سعٌد العزاوي المعماريالهندسةبغداد46

1991-68,6161990االولصباحًانثىعراقٌةامانً نامق عبد الحمٌد العانً  المعماريالهندسةبغداد47

1991-68,3271990االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان ودٌع بشٌر القس اسحقالمعماريالهندسةبغداد48
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1991-68,3021990االولصباحًانثىعراقٌةبان عبد السجاد علً الشرٌفًالمعماريالهندسةبغداد49

1991-68,2181990االولصباحًانثىعراقٌةسناء جابر جبرائٌل توتنجًالمعماريالهندسةبغداد50

1991-67,9271990االولصباحًانثىعراقٌةسندس وجٌه حمدي االلوسًالمعماريالهندسةبغداد51

1991-67,9181990االولصباحًذكرعراقٌةصباح سلٌم حمٌدالمعماريالهندسةبغداد52

1991-67,4821990االولصباحًذكرعراقٌةاحمد قدري محمودالمعماريالهندسةبغداد53

1991-67,4451990االولصباحًذكرعراقٌةمازن فاضل علٌوي الموسويالمعماريالهندسةبغداد54

1991-67,1621990االولصباحًذكرعراقٌةمحمد صالح علًالمعماريالهندسةبغداد55

1991-67,0451990االولصباحًذكرعراقٌةاحمد فائق محمد صالح كاشف الغطاءالمعماريالهندسةبغداد56

1991-66,7621990االولصباحًذكرعراقٌةعماد توفٌق عمر محمدالمعماريالهندسةبغداد57

1991-66,7271990االولصباحًذكرعراقٌةارقم عبد الحمٌد احمد العبٌديالمعماريالهندسةبغداد58

1991-66,6611990االولصباحًذكرعراقٌةعلً سالم حسٌن كمال الدٌنالمعماريالهندسةبغداد59

1991-66,6151990االولصباحًانثىسورٌةغزوة اسعد غوثانًالمعماريالهندسةبغداد60

1991-66,4981990االولصباحًذكرعراقٌةسنان ادور ناصرالمعماريالهندسةبغداد61

1991-66,3441990االولصباحًانثىعراقٌةسهٌر حسن علٌوي الخٌاطالمعماريالهندسةبغداد62

1991-66,3001990االولصباحًذكرعراقٌةخالد شفٌق عبدالمعماريالهندسةبغداد63

1991-66,0911990االولصباحًانثىعراقٌةبسمة رشدي مجٌد لٌلوالمعماريالهندسةبغداد64

1991-65,9001990االولصباحًذكرعراقٌةاكرم سلمان حدادالمعماريالهندسةبغداد65

1991-65,8271990االولصباحًانثىعراقٌةرجاء قاسم نصٌفالمعماريالهندسةبغداد66

1991-65,7151990االولصباحًانثىعراقٌةخنا ماما بنٌامٌنالمعماريالهندسةبغداد67

1991-65,6271990االولصباحًانثىعراقٌةاسماء سلٌمان حسن المندالويالمعماريالهندسةبغداد68

1991-65,5261990االولصباحًانثىعراقٌةازهار فٌصل نجم الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد69

1991-65,2371990االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان حازم ٌونس الناصريالمعماريالهندسةبغداد70

1991-65,1911990االولصباحًذكرعراقٌةاحمد طالب صاحب العودةالمعماريالهندسةبغداد71

1991-65,1821990االولصباحًذكرعراقٌةمحمد جاسم جوٌدي الجبوريالمعماريالهندسةبغداد72
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1991-64,9601990االولصباحًانثىعراقٌةهدى سامً محمد صالحالمعماريالهندسةبغداد73

1991-64,9271990االولصباحًذكرعراقٌةطارق محمود توفٌق المعماريالهندسةبغداد74

1991-64,8091990االولصباحًذكرعراقٌةممتاز امٌن مٌخائٌلالمعماريالهندسةبغداد75

1991-64,7911990االولصباحًانثىعراقٌةعواطف محمد خماسالمعماريالهندسةبغداد76

1991-64,6911990االولصباحًانثىعراقٌةغادة عدنان عامرالمعماريالهندسةبغداد77

1991-64,4181990االولصباحًانثىعراقٌةمنى فائز موسى المعماريالهندسةبغداد78

1991-64,3911990االولصباحًذكرعراقٌةناصر فرحان علًالمعماريالهندسةبغداد79

1991-64,3911990االولصباحًذكرعراقٌةبسام جمٌل عبد االحد نجارالمعماريالهندسةبغداد80

1991-64,3001990االولصباحًذكرعراقٌةومٌض حسن عبد العزٌزالمعماريالهندسةبغداد81

1991-64,0181990االولصباحًانثىعراقٌةفاتن ٌاسٌن علًالمعماريالهندسةبغداد82

1991-63,8181990االولصباحًذكرعراقٌةمحمد بدر حمادي المشهدانً المعماريالهندسةبغداد83

1991-63,3641990االولصباحًذكرعراقٌةخالد ظافر رشٌد سلبًالمعماريالهندسةبغداد84

1991-63,3361990االولصباحًانثىعراقٌةانوار ملك افرامالمعماريالهندسةبغداد85

1991-63,0521990االولصباحًانثىعراقٌةهدى عبد العزٌز عبد الكرٌمالمعماريالهندسةبغداد86

1991-62,8731990االولصباحًذكرعراقٌةتحسٌن علً عبد هللا الرفاعًالمعماريالهندسةبغداد87

1991-62,5631990االولصباحًانثىبحرٌنٌةلبنى عبد العزٌز اسماعٌل عبد هللاالمعماريالهندسةبغداد88

1991-62,5091990االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن مصطفى صدٌق البرواريالمعماريالهندسةبغداد89

1991-61,9821990االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة غسان محمد نوري فتاحالمعماريالهندسةبغداد90

1991-61,8641990االولصباحًذكرعراقٌةسرمد ناصٌف فتح هللا كاكاالمعماريالهندسةبغداد91

1991-61,7361990االولصباحًذكرعراقٌةسنان صبحً خلٌل المعماريالهندسةبغداد92

1991-61,4821990االولصباحًذكرتونسٌةمبارك بن محمد صٌاحًالمعماريالهندسةبغداد93

1991-60,9901990االولصباحًذكرعراقٌةحاتم فٌاض صالحالمعماريالهندسةبغداد94

1991-60,8731990االولصباحًانثىعراقٌةانوار خلف عبد هللاالمعماريالهندسةبغداد95

1991-60,5361990االولصباحًذكرعراقٌةمهند نجم عبد هللاالمعماريالهندسةبغداد96
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1991-60,4001990االولصباحًذكرعراقٌةاحمد عبد السالم ٌوسفالمعماريالهندسةبغداد97

1991-60,3091990االولصباحًذكرعراقٌةحسن محمد صالحالمعماريالهندسةبغداد98

1991-60,2711990االولصباحًذكرعراقٌةوائل دعوم قدوريالمعماريالهندسةبغداد99

1991-59,1731990االولصباحًذكرعراقٌةبسام مٌزر عودة المعماريالهندسةبغداد100

1991-58,2001990االولصباحًذكرعراقٌةنوزاد سعٌد احمد البرزنجًالمعماريالهندسةبغداد101

1991-56,4991990االولصباحًذكرعراقٌةٌحً رحٌم محمد المعماريالهندسةبغداد102


