
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-88.971998االولصباحًذكرعراقٌةعمار صالح عاشور عباس التمٌمًالمعماريالهندسةبغداد1

1999-82.841998االولصباحًذكرعراقٌةزٌد عماد صالح السامرائًالمعماريالهندسةبغداد2

1999-82.291998االولصباحًانثىعراقٌةمنال زكً احمدالمعماريالهندسةبغداد3

1999-82.191998االولصباحًانثىعراقٌةسوزان عبد حسن الكرويالمعماريالهندسةبغداد4

1999-80.651998االولصباحًذكرعراقٌةثابت خالد ثابت الراويالمعماريالهندسةبغداد5

1999-80.501998االولصباحًانثىعراقٌةهالة جاسم صكبان الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد6

1999-79.871998االولصباحًانثىعراقٌةزمن عودة عمران الجابريالمعماريالهندسةبغداد7

1999-79.371998االولصباحًانثىعراقٌةمٌنا سعد عبد الرحمن الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد8

1999-79.231998االولصباحًانثىعراقٌةرٌم غانم محمدالمعماريالهندسةبغداد9

1999-79.081998االولصباحًانثىعراقٌةدنٌز جمال خضر الدامرجًالمعماريالهندسةبغداد10

1999-77.761998االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل مقدام محمود السلطانًالمعماريالهندسةبغداد11

1999-77.131998االولصباحًانثىعراقٌةسهى عمان ٌعقوب باسًالمعماريالهندسةبغداد12

1999-76.591998االولصباحًانثىعراقٌةغٌد باسل حمٌد العبٌديالمعماريالهندسةبغداد13

1999-76.261998االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا لؤي لٌلو العامريالمعماريالهندسةبغداد14

1999-76.011998االولصباحًانثىفسطٌنٌةسوسن عقٌل عبد القادر ابو جلهومالمعماريالهندسةبغداد15

1999-75.821998االولصباحًانثىعراقٌةمٌساء جعفر ناجً الدلٌمًالمعماريالهندسةبغداد16

1999-75.621998االولصباحًذكرعراقٌةاحمد نرٌمان مصطفى بابانالمعماريالهندسةبغداد17

1999-75.201998االولصباحًذكرعراقٌةمازن موفق توفٌق العانًالمعماريالهندسةبغداد18

1999-74.911998االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان بطرس داودالمعماريالهندسةبغداد19

1999-74.871998االولصباحًانثىعراقٌةرٌم طالب عبد االمٌر زلزلةالمعماريالهندسةبغداد20

1999-74.761998االولصباحًانثىعراقٌةنوال خالد هادي الكاظمًالمعماريالهندسةبغداد21

1999-74.681998االولصباحًانثىعراقٌةاسراء احمد عبد الشٌخلًالمعماريالهندسةبغداد22

1999-74.631998االولصباحًانثىعراقٌةتمارة ابراهٌم سعٌدالمعماريالهندسةبغداد23

1999-74.591998االولصباحًذكرعراقٌةمالك امٌر حٌدر الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-74.531998االولصباحًذكرعراقٌةجهاد كاظم سعد الفتالويالمعماريالهندسةبغداد25

1999-74.411998االولصباحًذكرعراقٌةسه روك قادر رحٌم شمس الدٌنالمعماريالهندسةبغداد26

1999-74.251998االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب قٌس محمد حسنالمعماريالهندسةبغداد27

1999-74.091998االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء هاشم خلٌل العانًالمعماريالهندسةبغداد28

1999-73.891998االولصباحًذكرٌمنٌةولٌد ابراهٌم احمد جعفرالمعماريالهندسةبغداد29

1999-73.881998االولصباحًانثىعراقٌةبلسم علوان شالل الحمدانًالمعماريالهندسةبغداد30

1999-73.761998االولصباحًذكرعراقٌةاسامة شدود ناصر المزبانالمعماريالهندسةبغداد31

1999-73.401998االولصباحًانثىعراقٌةمروى صٌهود سلمان الجنابًالمعماريالهندسةبغداد32

1999-73.101998االولصباحًانثىعراقٌةسارة كاظم ٌاسٌن العزاويالمعماريالهندسةبغداد33

1999-73.081998االولصباحًذكرعراقٌةعامر ناجً صالحالمعماريالهندسةبغداد34

1999-72.641998االولصباحًانثىعراقٌةوسن مكً محمد الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد35

1999-72.211998االولصباحًانثىعراقٌةفاتن شوقً خلٌل كماشًالمعماريالهندسةبغداد36

1999-72.181998االولصباحًانثىفلسطٌنٌةروان ٌونس محمد طبٌلالمعماريالهندسةبغداد37

1999-72.141998االولصباحًانثىسودانٌةحلٌمة ابراهٌم علًالمعماريالهندسةبغداد38

1999-72.061998االولصباحًذكرعراقٌةنذٌر سعٌد عبد الرزاق الراويالمعماريالهندسةبغداد39

1999-71.811998االولصباحًانثىعراقٌةشادٌة حسن كاك خانالمعماريالهندسةبغداد40

1999-71.411998الثانًصباحًذكراردنًفادي محمد فتح هللا عماشةالمعماريالهندسةبغداد41

1999-71.381998االولصباحًانثىعراقٌةسال سعد قاسم حمودي العبدلًالمعماريالهندسةبغداد42

1999-71.371998االولصباحًانثىعراقٌةشهد سمٌر ضٌاء الدٌن حسنالمعماريالهندسةبغداد43

1999-71.321998االولصباحًانثىعراقٌةمٌسم صالح مهدي كاظم شرٌفالمعماريالهندسةبغداد44

1999-71.001998االولصباحًانثىعراقٌةصبا غسان ابراهٌم الجبوريالمعماريالهندسةبغداد45

1999-70.821998االولصباحًانثىعراقٌةماجدة عباس حسنالمعماريالهندسةبغداد46

1999-70.451998االولصباحًانثىعراقٌةفرح شهاب احمد العماديالمعماريالهندسةبغداد47

1999-70.781998االولصباحًذكرعراقٌةزٌد حامد صالح الراويالمعماريالهندسةبغداد48
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1999-70.481998االولصباحًانثىعراقٌةارواس عباي محمد العزاويالمعماريالهندسةبغداد49

1999-70.401998االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس رشٌد جابر السعٌديالمعماريالهندسةبغداد50

1999-70.331998االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل عبد الحسن علً الشمريالمعماريالهندسةبغداد51

1999-70.231998االولصباحًذكرعراقٌةاالن فرٌدون علًالمعماريالهندسةبغداد52

1999-70.101998االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس محمد علً العباديالمعماريالهندسةبغداد53

1999-69.891998االولصباحًانثىعراقٌةرنا سعد هللا الفً العانًالمعماريالهندسةبغداد54

1999-69.881998االولصباحًانثىعراقٌةلٌنا منٌر عبد الواحد غالمالمعماريالهندسةبغداد55

1999-69.791998الثانًصباحًذكرعراقٌةاحسان ججو متً ججوالمعماريالهندسةبغداد56

1999-69.771998االولصباحًانثىعراقٌةسندس فتاح علً العزاويالمعماريالهندسةبغداد57

1999-69.561998االولصباحًانثىعراقٌةاالء زٌاد عبد الرزاقالمعماريالهندسةبغداد58

1999-69.501998االولصباحًانثىعراقٌةلمٌس عبد العزٌز علوان الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد59

1999-69.441998الثانًصباحًانثىعراقٌةبان عبد الجبار محمدالمعماريالهندسةبغداد60

1999-69.361998االولصباحًانثىعراقٌةرفل محمد رضا جعفر الجشعمًالمعماريالهندسةبغداد61

1999-69.271998االولصباحًانثىعراقٌةلٌنا عبد االمٌر فاخر النوريالمعماريالهندسةبغداد62

1999-69.001998االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عبد الخالق احمد الجنابًالمعماريالهندسةبغداد63

1999-68.981998االولصباحًانثىعراقٌةهالة حسٌن موسى الخفاجًالمعماريالهندسةبغداد64

1999-68.931998الثانًصباحًانثىعراقٌةتارة محمد سلٌم عبد الكرٌم كمونةالمعماريالهندسةبغداد65

1999-68.741998االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا حسام خضوري فرجوالمعماريالهندسةبغداد66

1999-68.321998االولصباحًانثىعراقٌةنادٌة حسٌن كاظم السعٌديالمعماريالهندسةبغداد67

1999-68.301998االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر رشٌد نقً الشٌخالمعماريالهندسةبغداد68

1999-68.291998االولصباحًذكرعراقٌةعمر بدر محمد صالح الشبلًالمعماريالهندسةبغداد69

1999-68.011998الثانًصباحًانثىعراقٌةضحى احمد مجٌد الخفاجًالمعماريالهندسةبغداد70

1999-68.011998الثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد حسٌن صالح الخزعلًالمعماريالهندسةبغداد71

1999-67.891998االولصباحًانثىفسطٌنٌةنغم خلٌل طالب البحٌصًالمعماريالهندسةبغداد72
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1999-67.841998االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس احمد ابراهٌم الحٌالًالمعماريالهندسةبغداد73

1999-67.331998االولصباحًانثىعراقٌةلمى شوقً عبد الكرٌمالمعماريالهندسةبغداد74

1999-67.281998االولصباحًانثىعراقٌةرشا جمٌل خلٌل البٌاتًالمعماريالهندسةبغداد75

1999-67.131998االولصباحًانثىعراقٌةانتصار هادي عٌسى الصفارالمعماريالهندسةبغداد76

1999-67.111998االولصباحًانثىعراقٌةهٌام عبد الزهرة عبد علً البوحالمعماريالهندسةبغداد77

1999-66.501998االولصباحًانثىعراقٌةمٌسم خالد جبر فهدالمعماريالهندسةبغداد78

1999-64.491998االولصباحًذكرعراقٌةصادق عبد الزهرةالمعماريالهندسةبغداد79

1999-64.321998االولصباحًذكرعراقٌةعماد عبد المطلب حامد الراويالمعماريالهندسةبغداد80

1999-62.881998االولصباحًانثىعراقٌةمها صكر علً الجنابًالمعماريالهندسةبغداد81

1999-62.361998االولصباحًذكرعراقٌةعدي صدام كاظمالمعماريالهندسةبغداد82

1999-60.211998االولصباحًانثىعراقٌةافراح عبد الحسن عبد الرضا الرزيالمعماريالهندسةبغداد83


