
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-90.992011االولصباحًذكرعراقٌةمٌالد سٌف سلٌم هرمزالمعماريالهندسةبغداد1

2012-87.422011االولصباحًأنثىعراقٌةتارة اسامة الٌاس جرجٌسالمعماريالهندسةبغداد2

2012-86.342011االولصباحًأنثىعراقٌةمرٌم فٌصل عبد اللطٌف حماديالمعماريالهندسةبغداد3

2012-86.302011االولصباحًأنثىعراقٌةورود حامد احمد سلمانالمعماريالهندسةبغداد4

2012-85.842011االولصباحًأنثىعراقٌةدعاء مزهر فلٌح حسنالمعماريالهندسةبغداد5

2012-82.182011االولصباحًأنثىعراقٌةصفا حسٌن محمد ناجًالمعماريالهندسةبغداد6

2012-82.052011االولصباحًأنثىعراقٌةرواء محمد عبد الجبار علًالمعماريالهندسةبغداد7

2012-81.482011االولصباحًأنثىعراقٌةٌاسمٌن قصً رشٌد سعٌدالمعماريالهندسةبغداد8

2012-81.402011االولصباحًأنثىعراقٌةدعاء ضاري عواد حسونالمعماريالهندسةبغداد9

2012-80.532011االولصباحًذكرعراقٌةعالء محسن عودة عبدهللاالمعماريالهندسةبغداد10

2012-80.352011االولصباحًذكرعراقٌةعلً سعٌد مجٌد قادرالمعماريالهندسةبغداد11

2012-79.852011االولصباحًذكرعراقٌةزٌاد اٌمن بشٌر ٌوسفالمعماريالهندسةبغداد12

2012-79.782011االولصباحًذكرعراقٌةاسامة سعد محمود شكرالمعماريالهندسةبغداد13

2012-79.482011االولصباحًأنثىعراقٌةرقٌة باسم خزعل محمد علًالمعماريالهندسةبغداد14

2012-78.632011االولصباحًأنثىعراقٌةآمنة غسان بهجت عبد الكرٌمالمعماريالهندسةبغداد15

2012-78.582011االولصباحًأنثىعراقٌةرند احمد عبد العزٌز عبد الغنًالمعماريالهندسةبغداد16

2012-78.342011االولصباحًذكرعراقٌةبشار موفق علً توفٌقالمعماريالهندسةبغداد17

2012-78.102011االولصباحًأنثىعراقٌةهدى عبد الرحمن ٌحٌى احمد مدحتالمعماريالهندسةبغداد18

2012-77.652011االولصباحًأنثىعراقٌةنور حسٌن علً كاظمالمعماريالهندسةبغداد19

2012-77.092011االولصباحًأنثىعراقٌةفرح سمٌر عبد االمٌر عبودالمعماريالهندسةبغداد20

2012-76.952011االولصباحًأنثىعراقٌةننسً فرٌدون امرو كوركٌسالمعماريالهندسةبغداد21

2012-76.462011االولصباحًأنثىعراقٌةشهد عناد ظاهر عبودالمعماريالهندسةبغداد22

2012-76.352011االولصباحًأنثىعراقٌةامل عباس علً اكبر محمدالمعماريالهندسةبغداد23

2012-76.242011االولصباحًأنثىعراقٌةشهد عبد السالم حمزة ناصرالمعماريالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-76.112011االولصباحًأنثىعراقٌةزٌنب عبود حسٌن سلمانالمعماريالهندسةبغداد25

2012-75.892011االولصباحًأنثىعراقٌةوسن ولٌد فلٌح حسنالمعماريالهندسةبغداد26

2012-75.722011االولصباحًأنثىعراقٌةرسل باسم محمد سعديالمعماريالهندسةبغداد27

2012-75.442011االولصباحًأنثىعراقٌةرشا جلٌل خلٌفة حماديالمعماريالهندسةبغداد28

2012-75.032011االولصباحًأنثىعراقٌةرند عٌسى طالب خلفالمعماريالهندسةبغداد29

2012-74.702011االولصباحًأنثىعراقٌةدعاء محمد صادق عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد30

2012-74.592011االولصباحًذكرعراقٌةسٌف الدٌن سعد عبد الحمٌد صالحالمعماريالهندسةبغداد31

2012-74.412011االولصباحًأنثىعراقٌةاستبرق سعد احمد صالحالمعماريالهندسةبغداد32

2012-73.992011االولصباحًذكرعراقٌةالحسن علً مهدي صالحالمعماريالهندسةبغداد33

2012-73.982011االولصباحًأنثىعراقٌةرقٌة مقداد اسماعٌل محمودالمعماريالهندسةبغداد34

2012-73.602011االولصباحًذكرعراقٌةاٌمن صباح صالح الدٌن صالحالمعماريالهندسةبغداد35

2012-73.562011االولصباحًذكرعراقٌةمصطفى مأمون احمد عبد الكرٌمالمعماريالهندسةبغداد36

2012-73.502011االولصباحًأنثىعراقٌةنجاح انور زكً كاظمالمعماريالهندسةبغداد37

2012-72.942011االولصباحًأنثىعراقٌةرؤى عبد الستار فاضل مهديالمعماريالهندسةبغداد38

2012-72.272011االولصباحًأنثىعراقٌةزٌنب عبد الستار عبد الجبار محمد صالحالمعماريالهندسةبغداد39

2012-72.002011االولصباحًأنثىعراقٌةفرح عبد الرضا عبود حسنالمعماريالهندسةبغداد40

2012-71.622011االولصباحًذكرعراقٌةمصطفى نبٌل علً كاظمالمعماريالهندسةبغداد41

2012-71.572011االولصباحًذكر عراقٌةمحمد نصٌر داود سلمانالمعماريالهندسةبغداد42

2012-71.532011االولصباحًذكرعراقٌةٌوسف قصً ٌوسف مصطفىالمعماريالهندسةبغداد43

2012-71.352011االولصباحًأنثىعراقٌةمروة ولٌد عفٌف معروفالمعماريالهندسةبغداد44

2012-71.022011االولصباحًأنثىعراقٌةسما صالح مهدي محمد صالحالمعماريالهندسةبغداد45

2012-70.972011االولصباحًأنثىعراقٌةمرٌم حامد عبد الرزاق سلمانالمعماريالهندسةبغداد46

2012-70.842011االولصباحًأنثىعراقٌةروٌدة ولٌد باسل محمد خالدالمعماريالهندسةبغداد47

2012-70.022011االولصباحًأنثىعراقٌةمنى جاسم رسن كرٌمالمعماريالهندسةبغداد48
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2012-69.572011االولصباحًذكرعراقٌةمصطفى عدنان ناجً احمدالمعماريالهندسةبغداد49

2012-69.552011االولصباحًذكرعراقٌةفادي ادرٌس داود جبوالمعماريالهندسةبغداد50

2012-69.232011االولصباحًأنثىعراقٌةشٌماء راضً عبد النبً محسنالمعماريالهندسةبغداد51

2012-69.032011االولصباحًذكرعراقٌةزٌد طارق سلٌم علًالمعماريالهندسةبغداد52

2012-69.032011االولصباحًأنثىعراقٌةسراب محمد عزٌز احمدالمعماريالهندسةبغداد53

2012-68.972011االولصباحًأنثىعراقٌةدعاء مازن فاضل عباسالمعماريالهندسةبغداد54

2012-68.882011االولصباحًأنثىعراقٌةحنان ابراهٌم عبداللطٌف ابراهٌمالمعماريالهندسةبغداد55

2012-68.852011االولصباحًأنثىعراقٌةرانٌة حارث خضٌر عباسالمعماريالهندسةبغداد56

2012-68.552011االولصباحًأنثىعراقٌةهبة عباس حمٌد ٌحٌىالمعماريالهندسةبغداد57

2012-68.532011االولصباحًذكرعراقٌةحسن محمد جعفر صالحالمعماريالهندسةبغداد58

2012-67.592011االولصباحًأنثىعراقٌةعائشة محمد عبدالقادر محمد امٌنالمعماريالهندسةبغداد59

2012-66.792011االولصباحًأنثىعراقٌةرنا خلٌل عبدهللا سرحانالمعماريالهندسةبغداد60

2012-65.662011االولصباحًأنثىعراقٌةافتخار حافظ جودة حمدانالمعماريالهندسةبغداد61

2012-65.332011االولصباحًأنثىعراقٌةنور عبدهللا صالح علًالمعماريالهندسةبغداد62

2012-64.912011االولصباحًذكرعراقٌةمحمد رٌاض محمد حسنالمعماريالهندسةبغداد63

2012-64.522011االولصباحًذكرعراقٌةمروان نبٌل صالح ابراهٌمالمعماريالهندسةبغداد64

2012-64.492011االولصباحًذكرعراقٌةفرٌدي عبد بطرس عبوشالمعماريالهندسةبغداد65

2012-63.662011االولصباحًأنثىعراقٌةشهد جمعه محمد سهٌلالمعماريالهندسةبغداد66

2012-63.602011االولصباحًأنثىعراقٌةمٌاسة جمال جبار عباسالمعماريالهندسةبغداد67

2012-63.262011االولصباحًأنثىعراقٌةمروة جعفر حسن علوانالمعماريالهندسةبغداد68

2012-61.542011االولصباحًأنثىعراقٌةحوراء اسماعٌل ابراهٌم محمدعلًالمعماريالهندسةبغداد69


