
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

1998-82,6801997االولصباحًذكرعراقٌةسعد فاروق سعٌد هندوشالمعماريالهندسةبغداد1

1998-81,5651997االولصباحًذكرعراقٌةبسام نشأت اسكندرتوما نموالمعماريالهندسةبغداد2

1998-81,4341997االولصباحًذكرعراقٌةاوس باسل عبد االحد نٌسانالمعماريالهندسةبغداد3

1998-81,2591997االولصباحًذكرعراقٌةغٌث سلٌم عٌسى عبد االحدالمعماريالهندسةبغداد4

1998-80,2381997االولصباحًذكرعراقٌةعلٌان احمد محمود الشمريالمعماريالهندسةبغداد5

1998-79,5261997االولصباحًانثىعراقٌةفاتن نضال مروكً بطرسالمعماريالهندسةبغداد6

1998-79,0211997االولصباحًانثىعراقٌةزٌنا قٌس داخل العٌدانًالمعماريالهندسةبغداد7

1998-78,881997االولصباحًذكرعراقٌةاحمد عبد الكرٌم جبارالمعماريالهندسةبغداد8

1998-78,0691997االولصباحًانثىعراقٌةانسام صالح علً الحدٌديالمعماريالهندسةبغداد9

1998-77,5371997االولصباحًانثىعراقٌةنادٌة ودٌع نعمان كتوالالمعماريالهندسةبغداد10

1998-77,2111997االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل نجم عباس الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد11

1998-76,6251997االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء حمٌد حسٌن االحبابًالمعماريالهندسةبغداد12

1998-76,4271997االولصباحًانثىعراقٌةفرح سالم عبود االصٌفريالمعماريالهندسةبغداد13

1998-76,4111997االولصباحًانثىعراقٌةدالٌا غسان محمد نوري فتاحالمعماريالهندسةبغداد14

1998-76,2931997االولصباحًذكرعراقٌةمهدي ٌاسٌن فاخر جعفرالمعماريالهندسةبغداد15

1998-76,1231997االولصباحًانثىعراقٌةبسمة جمٌل عبد الجبار الجلبًالمعماريالهندسةبغداد16

1998-76,1121997االولصباحًانثىسورٌةدٌما محمود محمد محمود النجارالمعماريالهندسةبغداد17

1998-75,8571997االولصباحًذكرعراقٌةاحمد فاضل جوادالمعماريالهندسةبغداد18

1998-75,7881997االولصباحًانثىعراقٌةجنان ابراهٌم محمد الهاشمًالمعماريالهندسةبغداد19

1998-75,5731997االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب حسٌن رؤوف العبٌديالمعماريالهندسةبغداد20

1998-75,4561997االولصباحًذكرعراقٌةاوس نصٌر حسٌن النهرالمعماريالهندسةبغداد21

1998-75,1081997االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء فائق سلٌم العانًالمعماريالهندسةبغداد22

1998-74,8391997االولصباحًذكرعراقٌةسنان عدنان عبد الرحمنالمعماريالهندسةبغداد23

1998-74,4111997االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة حسٌن حمود الجبوريالمعماريالهندسةبغداد24
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1998-74,1241997االولصباحًانثىعراقٌةفرح محمد حسٌن علً الكاظمًالمعماريالهندسةبغداد25

1998-74,1201997االولصباحًانثىعراقٌةفادٌة نوري ستار الدباغالمعماريالهندسةبغداد26

1998-73,8711997االولصباحًانثىعراقٌةمٌنة عبد القادر عالء الدٌن السنويالمعماريالهندسةبغداد27

1998-73,6741997االولصباحًانثىعراقٌةهمسة هشام عبد المجٌد الفوزيالمعماريالهندسةبغداد28

1998-73,6611997الثانًصباحًذكرعراقٌةاسامة نقٌب عبد الجبار الجنابًالمعماريالهندسةبغداد29

1998-73,5921997االولصباحًذكرعراقٌةبسام سهام كرٌمالمعماريالهندسةبغداد30

1998-73,4091997االولصباحًذكرعراقٌةاحسان صباح هادي االجلًالمعماريالهندسةبغداد31

1998-72,8991997االولصباحًذكرعراقٌةفادي نوئٌل بهجتالمعماريالهندسةبغداد32

1998-72,8741997االولصباحًانثىعراقٌةسارة صباح صالح العمرالمعماريالهندسةبغداد33

1998-72,7811997االولصباحًذكرعراقٌةسرمد رعد فهمً الشٌخلًالمعماريالهندسةبغداد34

1998-731997االولصباحًانثىعراقٌةفرح غازي محمد العبٌديالمعماريالهندسةبغداد35

1998-72,6571997االولصباحًانثىعراقٌةناز اومٌد مدحت مباركالمعماريالهندسةبغداد36

1998-72,5851997االولصباحًانثىعراقٌةرٌا حسٌن كاظم الشٌخلًالمعماريالهندسةبغداد37

1998-72,5581997الثانًصباحًذكرعراقٌةعدنان امٌن ابراهٌم الراويالمعماريالهندسةبغداد38

1998-72,3961997االولصباحًذكرجزائريفاروق بن عزوز زبدةالمعماريالهندسةبغداد39

1998-72,2961997االولصباحًذكرعراقٌةسامح محمد صالح محمد العاملًالمعماريالهندسةبغداد40

1998-72,1571997االولصباحًذكرعراقٌة احمد ناطق محمد علً الشماعالمعماريالهندسةبغداد41

1998-71,6911997االولصباحًانثىسورٌةرجاء نصار شمنديالمعماريالهندسةبغداد42

1998-71,5521997االولصباحًانثىعراقٌةمها عبد اللطٌف حمودي القٌسًالمعماريالهندسةبغداد43

1998-71,4891997االولصباحًانثىعراقٌةجنان ناٌف محسن الذهبًالمعماريالهندسةبغداد44

1998-71,4641997االولصباحًانثىعراقٌةهٌام عبد الرحمن مصطفى التكرٌتًالمعماريالهندسةبغداد45

1998-71,1771997االولصباحًذكرعراقٌةسعد خضٌر محمود الجمٌلًالمعماريالهندسةبغداد46

1998-70,4531997االولصباحًذكرعراقٌةسنان ضٌاء حسٌن العلًالمعماريالهندسةبغداد47

1998-701997االولصباحًانثىعراقٌةرشا عبد السمٌع عبد الغفورالمعماريالهندسةبغداد48
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1998-69,9811997االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل اٌاد سعٌد الجشعمًالمعماريالهندسةبغداد49

1998-69,8841997االولصباحًانثىعراقٌةسرى عثمان محمودالمعماريالهندسةبغداد50

1998-69,4571997االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل مهدي علً الهنداويالمعماريالهندسةبغداد51

1998-69,3481997االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس حمدي جاسمالمعماريالهندسةبغداد52

1998-69,3351997االولصباحًانثىعراقٌةلبنى عبد الكرٌم عبد االمٌرالمعماريالهندسةبغداد53

1998-69,2701997االولصباحًانثىعراقٌةنادٌة كاظم عبد الكعبًالمعماريالهندسةبغداد54

1998-68,8591997االولصباحًذكرعراقٌةفرات علون موسى عٌسى ال شٌخالمعماريالهندسةبغداد55

1998-68,5231997االولصباحًانثىعراقٌةصبا مضر ٌونسالمعماريالهندسةبغداد56

1998-68,2541997االولصباحًذكرعراقٌةعلً ارزٌج جبرالمعماريالهندسةبغداد57

1998-68,0501997االولصباحًذكرعراقٌةٌونس علً محمدالمعماريالهندسةبغداد58

1998-67,9331997االولصباحًذكرعراقٌةمازن ظافر موسىالمعماريالهندسةبغداد59

1998-66,6121997االولصباحًانثىعراقٌةرقٌة فلٌح حسن غانم طٌبةالمعماريالهندسةبغداد60

1998-65,9961997االولصباحًانثىعراقٌةسارة محمود جمالالمعماريالهندسةبغداد61

1998-65,9771997االولصباحًانثىعراقٌةاخالص احمد حسٌنالمعماريالهندسةبغداد62

1998-65,5781997الثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد سامً عسلالمعماريالهندسةبغداد63

1998-65,5471997االولصباحًذكرعراقٌةمهند مزاحم عبد حسٌنالمعماريالهندسةبغداد64

1998-64,1951997االولصباحًانثىعراقٌةنجوى قاسم مجٌدالمعماريالهندسةبغداد65

1998-63,4111997االولصباحًانثىعراقٌةرنا سعد عزٌزالمعماريالهندسةبغداد66

1998-63,0371997االولصباحًذكرعراقٌةبشار احمد عبد القادرالمعماريالهندسةبغداد67

1998-60,4571997االولصباحًذكرعراقٌةسالم جاسم كورديالمعماريالهندسةبغداد68

1998-59,9651997الثانًصباحًذكرعراقٌةقدوري شاكر محمود الشٌخلًالمعماريالهندسةبغداد69

1998-59,1211997االولصباحًانثىعراقٌةامنة ولٌد عزٌزالمعماريالهندسةبغداد70

1998-57,7701997الثانًصباحًذكرعراقٌةسرمد عدنان هاديالمعماريالهندسةبغداد71

1998-57,0701997الثانًصباحًذكرعراقٌةقٌس جواد عبد الكاظمالمعماريالهندسةبغداد72
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1998-56,6041997االولصباحًذكرعراقٌةمحمد عبد الرحمن محمدالمعماريالهندسةبغداد73

1998-561997الثانًصباحًذكرعراقٌةمحمود حسٌن مصطفىالمعماريالهندسةبغداد74

1998-55,5541997االولصباحًانثىعراقٌةهالة داود رشٌدالمعماريالهندسةبغداد75

1998-55,4091997االولصباحًانثىعراقٌةتغرٌد زهٌر نجٌبالمعماريالهندسةبغداد76

1998-55,0811997الثانًصباحًانثىعراقٌةهدٌل ثامر محسنالمعماريالهندسةبغداد77


