
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-86.321999االولصباحًذكرعراقًوائل شنٌار عبد هللا الجرارالمعماريالهندسةبغداد1

2000-86.121999االولصباحًذكرعراقًسنان وسام عبد الرزاق العٌدانًالمعماريالهندسةبغداد2

2000-84.981999االولصباحًانثىعراقًسارة حسٌن محمد القهوائًالمعماريالهندسةبغداد3

2000-84.851999االولصباحًذكرعراقًضرغام مزهر كرٌمالمعماريالهندسةبغداد4

2000-84.101999االولصباحًذكرعراقًتحسٌن علً مجٌد العزاويالمعماريالهندسةبغداد5

2000-82.961999االولصباحًذكرعراقًبسام عبد االله محمد نوريالمعماريالهندسةبغداد6

2000-82.621999االولصباحًذكرعراقًعالء عبد الرزاق كرٌم العاصًالمعماريالهندسةبغداد7

2000-82.581999االولصباحًانثىعراقًرٌا منٌر حسن الجبوريالمعماريالهندسةبغداد8

2000-82.051999االولصباحًانثىعراقًحال خالد عبد المنعم رشٌد الجنابًالمعماريالهندسةبغداد9

2000-81.291999االولصباحًانثىعراقًتارا عبد الرزاق علً مردانالمعماريالهندسةبغداد10

2000-80.221999االولصباحًانثىعراقًبان فاضل حسٌن ال زوٌنالمعماريالهندسةبغداد11

2000-78.761999االولصباحًانثىعراقًاٌناس عباس حمٌدالمعماريالهندسةبغداد12

2000-78.231999االولصباحًانثىعراقًسنى ولٌد خضٌر المرانًالمعماريالهندسةبغداد13

2000-78.081999االولصباحًذكرعراقًزٌاد طارق توما بطوالمعماريالهندسةبغداد14

2000-77.891999االولصباحًانثىعراقًدالٌا محمد نوري الحكٌمالمعماريالهندسةبغداد15

2000-77.811999االولصباحًذكرعراقًمروان عبد االله الٌاس رسامالمعماريالهندسةبغداد16

2000-77.601999االولصباحًذكرعراقًعبد الباقً غازي حسٌن البٌضانًالمعماريالهندسةبغداد17

2000-76.901999االولصباحًانثىعراقًجٌهان سامً سبع الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد18

2000-76.591999االولصباحًانثىعراقًبسوس نعٌم ماهر الشاهريالمعماريالهندسةبغداد19

2000-76.371999االولصباحًذكرعراقًحٌدر صالح رزوقً المرعبالمعماريالهندسةبغداد20

2000-76.361999االولصباحًذكرعراقًاحمد كمال اسماعٌل الجواهريالمعماريالهندسةبغداد21

2000-76.121999االولصباحًانثىعراقًدنٌا عادل عبد الغنً محبوب اغاالمعماريالهندسةبغداد22

2000-76.051999االولصباحًانثىعراقًجوان سامً ابراهٌمالمعماريالهندسةبغداد23

2000-75.481999االولصباحًذكرعراقًمحمد نوري حمودي القٌسًالمعماريالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-75.441999االولصباحًانثىعراقًسمر فكتور ٌوسف جبرانالمعماريالهندسةبغداد25

2000-75.121999االولصباحًانثىعراقًرلى ظافر داود العزٌزالمعماريالهندسةبغداد26

2000-75.091999االولصباحًانثىعراقًرنا غازي سٌن الحوٌزيالمعماريالهندسةبغداد27

2000-74.751999االولصباحًذكرعراقًلؤي عبد االمٌر عزٌز ناجًالمعماريالهندسةبغداد28

2000-74.441999االولصباحًذكرعراقًعقٌل هبد االمٌر عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد29

2000-74.181999االولصباحًانثىعراقًزٌنة احمد مكً العبٌديالمعماريالهندسةبغداد30

2000-73.491999االولصباحًانثىعراقًشٌماء قٌس عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد31

2000-73.481999االولصباحًانثىعراقًلٌنا قاسم رشٌد الراويالمعماريالهندسةبغداد32

2000-73.351999االولصباحًذكراردنًرائد عزام كامل جرارالمعماريالهندسةبغداد33

2000-72.961999االولصباحًذكرعراقًزٌنب احمد حٌدر الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد34

2000-72.901999االولصباحًذكرعراقًمحمد ثامر رزوقً الشٌخلًالمعماريالهندسةبغداد35

2000-72.731999االولصباحًانثىعراقًمروة مؤٌد حسن فوزيالمعماريالهندسةبغداد36

2000-71.781999االولصباحًذكرعراقًمالس محمد عبد الكرٌمالمعماريالهندسةبغداد37

2000-71.391999االولصباحًذكرٌمنٌةعبد هللا حسٌن ضٌف هللا شٌخالمعماريالهندسةبغداد38

2000-71.351999االولصباحًانثىعراقًرٌم مهند محمد سعٌد القٌسًالمعماريالهندسةبغداد39

2000-71.221999االولصباحًانثىعراقًرفل خالص زكً البٌاتًالمعماريالهندسةبغداد40

2000-71.181999االولصباحًانثىعراقًزٌنب عبد الواحد شنان ال ردادالمعماريالهندسةبغداد41

2000-71.081999االولصباحًانثىعراقًسالً فخري خلف البٌاتًالمعماريالهندسةبغداد42

2000-71.071999االولصباحًذكرعراقًٌونس مصلح ظاهر العزاويالمعماريالهندسةبغداد43

2000-70.761999االولصباحًذكرعراقًارقم علً عباس الجبوريالمعماريالهندسةبغداد44

2000-70.681999االولصباحًذكرعراقًزكرٌا محمد علً شاكر المشهدانًالمعماريالهندسةبغداد45

2000-70.351999االولصباحًذكرعراقًحسام جبار عباس الغضبانالمعماريالهندسةبغداد46

2000-70.041999االولصباحًانثىعراقًدنٌا محمد جواد هادي الكهربائًالمعماريالهندسةبغداد47

2000-70.001999االولصباحًانثىعراقًنغم احسان عباس ابو سكٌنةالمعماريالهندسةبغداد48
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2000-69.841999االولصباحًانثىعراقًمٌسون محمد شرٌف الحجاجالمعماريالهندسةبغداد49

2000-69.581999االولصباحًذكرعراقًسالم عدنانالمعماريالهندسةبغداد50

2000-69.081999الثانًصباحًذكرٌمنًوائل عبد االله شفٌقالمعماريالهندسةبغداد51

2000-68.801999االولصباحًانثىعراقًنجوى عبٌد عجمً الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد52

2000-67.991999االولصباحًانثىعراقًفوزٌة رحٌم حسٌن االسديالمعماريالهندسةبغداد53

2000-67.671999االولصباحًذكرعراقًمحمد توفٌق عبد الصاحب المدحجًالمعماريالهندسةبغداد54

2000-67.411999االولصباحًذكرعراقًعمار عبد الخالق رؤوف المعملجًالمعماريالهندسةبغداد55

2000-66.691999الثانًصباحًانثىعراقًزٌنب رٌاض هاشم االعظمًالمعماريالهندسةبغداد56

2000-66.661999االولصباحًذكراٌوب عبد الرحمن محمد جوبانالمعماريالهندسةبغداد57

2000-66.531999الثانًصباحًذكرٌمنًولٌد علً عبد القادر حبٌشالمعماريالهندسةبغداد58

2000-66.431999االولصباحًذكرعراقًضٌاء موالن فرج البٌاتًالمعماريالهندسةبغداد59

2000-66.431999االولصباحًانثىعراقًكوثر هادي عباس رحٌمالمعماريالهندسةبغداد60

2000-65.901999االولصباحًذكرمورٌتانًعزٌز محمد عبد هللاالمعماريالهندسةبغداد61

2000-65.691999االولصباحًذكرعراقًاحمد صبحً حسن السراجالمعماريالهندسةبغداد62

2000-65.471999االولصباحًذكرعراقًعرفان عبد الرزاق عبد الوهاب العزالمعماريالهندسةبغداد63

2000-65.111999االولصباحًذكرسورياحمد ابراهٌم احمد جركسالمعماريالهندسةبغداد64

2000-64.081999االولصباحًذكرعراقًاحمد فالح عبد هللا العانًالمعماريالهندسةبغداد65

2000-63.841999االولصباحًذكرعراقًمحمد فرحان عبد الحدٌثًالمعماريالهندسةبغداد66

2000-61.791999الثانًصباحًانثىعراقًزٌنب طالل سلٌم عبد الغنًالمعماريالهندسةبغداد67

2000-60.861999االولصباحًذكرعراقًعباس نعمان عبد الحسن الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد68

2000-57.171999االولصباحًذكرعراقًوسام محمود الوحشالمعماريالهندسةبغداد69


