
سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-87.922012االولصباحًأنثىعراقٌةشهد رعد حمٌد ماجد الدوريالمعماريالهندسةبغداد1

2013-86.682012االولصباحًذكرعراقٌةأحمد ٌونس صالح علً الجنابًالمعماريالهندسةبغداد2

2013-83.822012االولصباحًأنثىعراقٌةمنة هللا طه سامً إبراهٌم سامًالمعماريالهندسةبغداد3

2013-82.312012االولصباحًأنثىعراقٌةمٌس طالب محً عبد الرضا المعماريالهندسةبغداد4

2013-81.692012االولصباحًأنثىعراقٌةزٌنب عباس حسن حسٌن الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد5

2013-81.052012االولصباحًأنثىعراقٌةإسراء جابر ذٌبان حسن الطرقانًالمعماريالهندسةبغداد6

2013-80.752012االولصباحًذكرعراقٌةٌاسر عدنان عبدالمجٌد حسن المعماريالهندسةبغداد7

2013-80.062012االولصباحًأنثىعراقٌةإستبرق أحمد محمود سعٌد محمودالمعماريالهندسةبغداد8

2013-80.002012االولصباحًأنثىعراقٌةآالء جمال الدٌن خلٌل جاسم المعماريالهندسةبغداد9

2013-79.622012الثانًصباحًأنثىعراقٌةشٌري غازي حسٌن علًالمعماريالهندسةبغداد10

2013-79.172012االولصباحًأنثىعراقٌةأسٌل أسعد قاسم علوان الطائًالمعماريالهندسةبغداد11

2013-78.522012االولصباحًأنثىعراقٌةرنا عالء شرٌف عباسالمعماريالهندسةبغداد12

2013-78.402012االولصباحًأنثىعراقٌةفرح عاٌد داود محسن الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد13

2013-78.012012االولصباحًأنثىعراقٌةسالً نزار عبد الجبار جالل أحمدالمعماريالهندسةبغداد14

2013-77.962012االولصباحًأنثىعراقٌةسارة عامر كرٌم مهدي العزاويالمعماريالهندسةبغداد15

2013-77.942012االولصباحًأنثىعراقٌةزهراء سمٌر موسى جعفر الشماعالمعماريالهندسةبغداد16

2013-77.782012االولصباحًأنثىعراقٌةصابرٌن محمد منعم حسن خلباص المعماريالهندسةبغداد17

2013-77.682012االولصباحًأنثىعراقٌةزهراء محمد علً عبود رحٌم المعماريالهندسةبغداد18

2013-77.102012االولصباحًذكرعراقٌةعمر نزار عبد الكرٌم علً المعماريالهندسةبغداد19

2013-77.012012االولصباحًأنثىعراقٌةأدٌان ستار عبد دخٌل الركابًالمعماريالهندسةبغداد20

2013-76.822012االولصباحًأنثىعراقٌةمها صباح برهان نور الدٌن المعماريالهندسةبغداد21

2013-76.532012االولصباحًذكرعراقٌةمصطفى حكمت فصٌح مزعل فصٌح المعماريالهندسةبغداد22

2013-76.302012االولصباحًأنثىعراقٌةزهراء محمد موسى علً الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد23

2013-76.172012االولصباحًأنثىعراقٌةسٌماء خالد نور الدٌن عبدالجبار الفارسالمعماريالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور (مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةإسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-75.102012االولصباحًأنثىعراقٌةحنان ضٌاء حسٌن سعدون الدلٌمًالمعماريالهندسةبغداد25

2013-73.692012االولصباحًذكرعراقٌةأحمد سمٌر عبد فرحان عبدالمعماريالهندسةبغداد26

2013-73.122012االولصباحًأنثىعراقٌةإٌمان سعد عبد الحسٌن ناجً عبد الحسٌنالمعماريالهندسةبغداد27

2013-73.122012االولصباحًأنثىعراقٌةآٌات عباس صعب حسن التمٌمًالمعماريالهندسةبغداد28

2013-73.072012االولصباحًذكرعراقٌةٌاسر حامد محمد علً عبدالحسٌن محمد علًالمعماريالهندسةبغداد29

2013-72.532012االولصباحًأنثىعراقٌةشهد خالد حسن عبد المعماريالهندسةبغداد30

2013-72.362012االولصباحًأنثىعراقٌةإسراء احسان خلٌل عباس خلٌلالمعماريالهندسةبغداد31

2013-72.322012االولصباحًذكرعراقٌةأحمد نمٌر طه مهدي أنوريالمعماريالهندسةبغداد32

2013-72.172012الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً عادل عبد الخالق جوادالمعماريالهندسةبغداد33

2013-71.922012االولصباحًأنثىعراقٌةعال عبد الخالق زغٌرعدل زغٌر المعماريالهندسةبغداد34

2013-71.722012الثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد قاسم تركً عوادالمعماريالهندسةبغداد35

2013-71.652012االولصباحًذكرعراقٌةكاظم نضال كاظم احمد الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد36

2013-71.372012االولصباحًأنثىعراقٌةرسل سمٌر شكري حمودي المعماريالهندسةبغداد37

2013-71.312012االولصباحًذكرعراقٌةآراز عدنان شٌرخان محمد شٌرخانالمعماريالهندسةبغداد38

2013-70.502012الثانًصباحًأنثىعراقٌةرٌا عقٌل عبد الزهرة مبدرالمعماريالهندسةبغداد39

2013-70.322012االولصباحًذكرعراقٌةٌونس صبري إبراهٌم عبد الجبار الشٌخلًالمعماريالهندسةبغداد40

2013-70.192012االولصباحًأنثىعراقٌةإسراء مأمون احمد عبد الكرٌم االعظمً المعماريالهندسةبغداد41

2013-69.742012الثانًصباحًذكرعراقٌةمصطفى طالل عبدالرزاق عزٌزالمعماريالهندسةبغداد42

2013-69.562012االولصباحًأنثىعراقٌةإرتقاء علً جبر خلف المشكوري المعماريالهندسةبغداد43

2013-69.292012االولصباحًأنثىعراقٌةسارة ثائر إبراهٌم قاسم محمدالمعماريالهندسةبغداد44

2013-68.682012الثانًصباحًأنثىعراقٌةهنادي زهٌر عبدالزهرة موسىالمعماريالهندسةبغداد45

2013-68.212012االولصباحًذكرعراقٌةزٌد علً عبد الحمزة هالل الربٌعًالمعماريالهندسةبغداد46

2013-68.072012االولصباحًأنثىعراقٌةأسٌل عصام علً حسٌن كمونةالمعماريالهندسةبغداد47

2013-67.902012الثانًصباحًذكرعراقٌةفالح نوري فالح حمدان المعماريالهندسةبغداد48
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2013-67.632012الثانًصباحًأنثىعراقٌةتغرٌد إبراهٌم مرزا رشٌد المعماريالهندسةبغداد49

2013-66.802012االولصباحًأنثىعراقٌةنور ماجد معٌوف عاشور الزبٌديالمعماريالهندسةبغداد50

2013-66.742012الثانًصباحًذكرعراقٌةأحمد حاتم حماد غضبانالمعماريالهندسةبغداد51

2013-66.472012االولصباحًأنثىعراقٌةمنى مازن عبدالمجٌد هادي كمونةالمعماريالهندسةبغداد52

2013-66.292012االولصباحًذكرعراقٌةأحمد فلٌح حسن عبدالنبً المعماريالهندسةبغداد53

2013-66.022012االولصباحًذكرعراقٌةعقٌل علً نوري مهدي العامريالمعماريالهندسةبغداد54

2013-65.422012االولصباحًذكرعراقٌةأحمد ثامر عباس حسٌن عباسالمعماريالهندسةبغداد55

2013-64.922012االولصباحًأنثىعراقٌةمروة شهاب حمٌد نعمة الناصريالمعماريالهندسةبغداد56

2013-62.892012الثانًصباحًأنثىعراقٌةزهراء صباح رضا عٌسىالمعماريالهندسةبغداد57

2013-62.892012االولصباحًأنثىعراقٌةهاجر ستار خلف حسٌن محامدةالمعماريالهندسةبغداد58

2013-62.352012الثانًصباحًذكرعراقٌةأمٌر هانً عبدالحسٌن حسنالمعماريالهندسةبغداد59

2013-62.222012االولصباحًذكرعراقٌةمصطفى عدي عبد الرحمن عبدالجبار عبد الرحمن  المعماريالهندسةبغداد60

2013-61.092012الثانًصباحًذكرعراقٌةبشار رشٌد علً حسٌنالمعماريالهندسةبغداد61

2013-60.872012الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر عزٌز كاظم جواد المعماريالهندسةبغداد62

2013-60.672012االولصباحًذكرعراقٌةمحمد رٌاض رضا عٌسى المعماريالهندسةبغداد63

2013-58.352012الثانًصباحًأنثىعراقٌةمرٌم أركان خلخال حسٌنالمعماريالهندسةبغداد64

2013-58.202012الثانًصباحًذكرعراقٌةعباس فاضل حسٌن بطٌخ المعماريالهندسةبغداد65

2013-57.542012الثانًصباحًذكرعراقٌةعمر عقٌد عبد المجٌد حسٌنالمعماريالهندسةبغداد66


