
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

1999-75.4732000االولصباحًانثىعراقٌةآالء حسن نعمة الساعديالري والبزلالهندسة1

1999-74.2592000االولصباحًذكرعراقٌةحسٌن سعدي عبود الدفاعًالري والبزلالهندسة2

1999-73.4632000االولصباحًذكرعراقٌةعلً حمود عبد النبًالري والبزلالهندسة3

1999-72.4072000االولصباحًذكرعراقٌةزٌد قٌس عباس محمد وصفًالري والبزلالهندسة4

1999-68.5692000االولصباحًذكرعراقٌةصادق عبد الحسن محصر المالكًالري والبزلالهندسة5

1999-67.7812000االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء عبٌد كرٌم الري والبزلالهندسة6

1999-67.4612000االولصباحًانثىعراقٌةلقاء عبدالجبار حسنالري والبزلالهندسة7

1999-64.9872000االولصباحًذكرعراقٌةسالم شبٌب ضائف المطرالري والبزلالهندسة8

1999-64.9692000االولصباحًذكرعراقٌةمهند كاظم جوادالري والبزلالهندسة9

1999-63.8462000االولصباحًذكرعراقٌةعلً فالح عبدهللاالري والبزلالهندسة10

1999-63.5742000االولصباحًذكرعراقٌةجمال صاحب مكً الحمدانًالري والبزلالهندسة11

1999-62.5052000الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً عبدالقادر محمد النعٌمًالري والبزلالهندسة12

1999-62.4862000االولصباحًذكرعراقٌةنصٌر عبداالمٌر كاظمالري والبزلالهندسة13

1999-61.7992000االولصباحًذكرعراقٌةغسان لطفً احمد الجبوريالري والبزلالهندسة14

1999-61.7942000االولصباحًذكرعراقٌةمحمد عبد الخالق مهديالري والبزلالهندسة15

1999-61.752000الثانًصباحًذكرعراقٌةنعٌم زاٌر نكاد الحسانًالري والبزلالهندسة16

1999-61.5532000االولصباحًذكرعراقٌةمعتز هادي حسن العزاويالري والبزلالهندسة17

1999-61.5362000االولصباحًذكرعراقٌةقتٌبة اسماعٌل ابراهٌم الفالحالري والبزلالهندسة18

1999-61.3352000االولصباحًذكرعراقٌةسعد جعاتً قاسم الشوٌلًالري والبزلالهندسة19

1999-61.2822000االولصباحًذكرعراقٌةمناف محمود عبد عونالري والبزلالهندسة20

1999-61.0392000االولصباحًذكرعراقٌةعلً جبار عبدالحسٌن الساعديالري والبزلالهندسة21

1999-60.9522000االولصباحًانثىعراقٌةنورس ابراهٌم حسن الزهٌريالري والبزلالهندسة22

1999-60.8492000االولصباحًذكرعراقٌةراسم محمد علً محسن المسعوديالري والبزلالهندسة23

1999-60.8412000الثانًصباحًذكرعراقٌةولٌد خالد مطرود السمٌالت الري والبزلالهندسة24

1999-60.8332000الثانًصباحًانثىعراقٌةرنا عبدالهادي عبداالمٌر العطارالري والبزلالهندسة25
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1999-60.7422000االولصباحًذكرعراقٌةغازي محمد ضاري المكرمًالري والبزلالهندسة26

1999-60.6392000االولصباحًذكرعراقٌةبشار عبدهللا حسٌن السامرائًالري والبزلالهندسة27

1999-60.0892000الثانًصباحًذكرعراقٌةعباس فاضل اكبرالري والبزلالهندسة28

1999-60.0442000االولصباحًذكرعراقٌةصبا عبدالرزاق ظاهر السامرائًالري والبزلالهندسة29

1999-59.8792000االولصباحًذكرعراقٌةحسٌن عبدهللا حمود الجبوريالري والبزلالهندسة30

1999-59.8632000االولصباحًذكرعراقٌةعثمان طارش تومانالري والبزلالهندسة31

1999-59.842000الثانًصباحًانثىعراقٌةامل عبدالرضا غلٌم العزاويالري والبزلالهندسة32

1999-59.7862000الثانًصباحًذكرعراقٌةوسام عبداالله عبدالرضاالري والبزلالهندسة33

1999-59.7822000االولصباحًذكرعراقٌةخلدون ابراهٌم حسن الزاملًالري والبزلالهندسة34

1999-59.4962000الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر ٌونس ٌاسٌنالري والبزلالهندسة35

1999-59.4832000الثانًصباحًانثىعراقٌةزٌنب منعم هادي التمٌمًالري والبزلالهندسة36

1999-59.4832000االولصباحًذكرعراقٌةمازن عبدالمعٌن عبدهللا الحبوالري والبزلالهندسة37

1999-58.9072000االولصباحًذكرعراقٌةنوفل كرٌم كاظم العامريالري والبزلالهندسة38

1999-58.8732000الثانًصباحًذكرعراقٌةفالح حردان احمد العزيالري والبزلالهندسة39

1999-58.852000االولصباحًذكرعراقٌةعدي حاتم هاشم الشرٌفًالري والبزلالهندسة40

1999-58.772000االولصباحًانثىعراقٌةزهراء محمد عبدالكرٌم الروافالري والبزلالهندسة41

1999-58.4612000الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر علً حسٌن ابراهٌم التمٌمًالري والبزلالهندسة42

1999-58.3492000الثانًصباحًذكرعراقٌةعمر صالح حمزة العامريالري والبزلالهندسة43

1999-58.1862000الثانًصباحًانثىعراقٌةاٌمان ٌونس داود البدري الري والبزلالهندسة44

1999-58.072000الثانًصباحًذكرعراقٌةجاسم محمود ٌحٌىالري والبزلالهندسة45

1999-58.0232000الثانًصباحًانثىعراقٌةلٌنا سلوم قٌس السعديالري والبزلالهندسة46

1999-57.9012000االولصباحًذكرعراقٌةري داود امٌن شامٌرالري والبزلالهندسة47

1999-57.8692000الثانًصباحًانثىعراقٌةمٌادة شعبان صادق آاللوسًالري والبزلالهندسة48

1999-57.6372000االولصباحًذكرعراقٌةاحمد سعٌد علً العزاويالري والبزلالهندسة49

1999-57.6362000الثانًصباحًذكرعراقٌةوسام خلف عبٌد العطوانًالري والبزلالهندسة50
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1999-57.4652000الثانًصباحًانثىعراقٌةزهراء محمد جواد شٌرالري والبزلالهندسة51

1999-57.3992000االولصباحًذكرعراقٌةحٌدر عبدالواحد عبود البكٌراتالري والبزلالهندسة52

1999-57.3592000االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر رضا هادي الندافالري والبزلالهندسة53

1999-57.2282000الثانًصباحًذكرعراقٌةثامر حسٌن عطٌةالري والبزلالهندسة54

1999-57.1372000الثانًصباحًذكرعراقٌةمشتاق لطٌف عبدالري والبزلالهندسة55

1999-57.0142000الثانًصباحًذكرعراقٌةعبدالكرٌم محمد مجٌدالري والبزلالهندسة56

1999-56.9762000الثانًصباحًذكرعراقٌةصدام ٌعقوب فاضلالري والبزلالهندسة57

1999-56.6752000الثانًصباحًانثىعراقٌةاٌمان غالب اسد حسن العامريالري والبزلالهندسة58

1999-56.6052000الثانًصباحًانثىعراقٌةاحمد عبد علكالري والبزلالهندسة59

1999-56.1532000الثانًصباحًذكرعراقٌةناصر عطٌة نوحالري والبزلالهندسة60

1999-56.1152000الثانًصباحًذكرعراقٌةمهند علً عبدهللا المعموريالري والبزلالهندسة61

1999-56.1152000الثانًصباحًذكرعراقٌةداود سلمان عبدهللا الشمريالري والبزلالهندسة62

1999-55.7312000الثانًصباحًانثىعراقٌةندى محمد صاللالري والبزلالهندسة63

1999-54.5452000الثانًصباحًانثىعراقٌةلونا فلٌح حسن البزازالري والبزلالهندسة64

1999-54.1772000الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر عدنان موسى الموسويالري والبزلالهندسة65

1999-53.5092000الثانًصباحًانثىعراقٌةرنا محمد طاهر الساعديالري والبزلالهندسة66

1999-52.9692000الثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد جواد عبٌد الجابريالري والبزلالهندسة67


