
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

2003-80.7142004اولصباحًذكرعراقٌةحسٌن جبار كاظم محسنالموارد المائٌةالهندسة1

2003-75.4222004اولصباحًانثىعراقٌةاسراء عباس مجٌد حسٌنالموارد المائٌةالهندسة2

2003-74.5672004اولصباحًانثىعراقٌةحنٌن قٌس محمود شٌتالموارد المائٌةالهندسة3

2003-73.2272004اولصباحًانثىعراقٌةرشا كمال الٌاس ٌعقوبالموارد المائٌةالهندسة4

2003-71.5722004اولصباحًذكرعراقٌةعلً خٌري ابراهٌم عبد الكرٌمالموارد المائٌةالهندسة5

2003-70.8152004اولصباحًذكرعراقٌةاسامة مٌران حسٌن بردانالموارد المائٌةالهندسة6

2003-69.2192004اولصباحًانثىعراقٌةعبٌر هاشم محمد بدرالموارد المائٌةالهندسة7

2003-68.4112004اولصباحًذكرعراقٌةسٌف ابراهٌم حمود زاٌرالموارد المائٌةالهندسة8

2003-68.0012004اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر هالل وحٌلً مرعًالموارد المائٌةالهندسة9

2003-67.9542004اولصباحًانثىعراقٌةسما قاسم محمد صالحالموارد المائٌةالهندسة10

2003-67.2762004اولصباحًذكرعراقٌةامجد جاسم نوري بكرالموارد المائٌةالهندسة11

2003-67.2512004اولصباحًانثىعراقٌةهدٌل غازي عبدالوهاب حماديالموارد المائٌةالهندسة12

2003-67.0242004اولصباحًانثىعراقٌةدالٌا نوري عبداالمٌرسلمان الموارد المائٌةالهندسة13

2003-66.6052004اولصباحًذكرعراقٌةهاشم علً مبارك فتاحالموارد المائٌةالهندسة14

2003-65.8242004اولصباحًانثىعراقٌةوسن عبدالهادي دحام العزاويالموارد المائٌةالهندسة15

2003-64.9272004اولصباحًذكرعراقٌةعلً حسٌن علوان خرٌبطالموارد المائٌةالهندسة16

2003-64.352004اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر ثابت ناٌف هدٌبالموارد المائٌةالهندسة17

2003-63.3032004اولصباحًانثىعراقٌةزٌنب حسٌن خٌرهللا وحٌدالموارد المائٌةالهندسة18

2003-62.5712004اولصباحًانثىعراقٌةوجدان رٌاض محمد علً غالبالموارد المائٌةالهندسة19

2003-62.522004اولصباحًذكرعراقٌةمحمود عبدهللا موسى نصٌفالموارد المائٌةالهندسة20

2003-62.3732004اولصباحًذكرعراقٌةحسٌن عبدهللا حسون محمدالموارد المائٌةالهندسة21

2003-62.3192004اولصباحًذكرعراقٌةحسام حمزه عبد كمازالموارد المائٌةالهندسة22

2003-61.8912004اولصباحًذكرعراقٌةمحمود جاسم محمد راشدالموارد المائٌةالهندسة23

2003-61.7682004ثانًصباحًذكرعراقٌةقاسم عبد عزٌز محمد الغرباويالموارد المائٌةالهندسة24

2003-61.6082004اولصباحًانثىعراقٌةدالٌا عدنان عبدالجبارمحمدالموارد المائٌةالهندسة25
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2003-61.3712004اولصباحًانثىعراقٌةابتهال محسن جبوري مهديالموارد المائٌةالهندسة26

2003-61.3032004ثانًصباحًانثىعراقٌةمٌسم غازي حمد محمدالموارد المائٌةالهندسة27

2003-61.0992004اولصباحًذكرعراقٌةمحمد فاضل محسن حسن الموارد المائٌةالهندسة28

2003-61.0932004ثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد هاشم طابورحسٌنالموارد المائٌةالهندسة29

2003-60.7372004اولصباحًانثىعراقٌةنارٌن فلٌح حسن مهدي البزازالموارد المائٌةالهندسة30

2003-60.3432004اولصباحًذكرعراقٌةصفاء حسٌن علً عبد الزابًالموارد المائٌةالهندسة31

2003-60.2072004اولصباحًذكرعراقٌةعمر ٌاسٌن طه اسماعٌل الدلٌمًالموارد المائٌةالهندسة32

2003-60.072004اولصباحًذكرعراقٌةمؤٌد فؤاد انورجاسم العانًالموارد المائٌةالهندسة33

2003-60.0212004ثانًصباحًذكرعراقٌةآراز ابراهٌم اسماعٌل محمدالموارد المائٌةالهندسة34

2003-59.9192004ثانًصباحًذكرعراقٌةعدنان شٌال غاوي علً الشوٌلًالموارد المائٌةالهندسة35

2003-59.5282004ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد طارق حسوبً عبد الوهابالموارد المائٌةالهندسة36

2003-59.4972004اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر حسن احمد مجٌدالموارد المائٌةالهندسة37

2003-59.1962004اولصباحًذكرعراقٌةعلً عبدالحسٌن جواد رضاالموارد المائٌةالهندسة38

2003-59.1822004اولصباحًذكرعراقٌةعمر متً ٌوسف عبد االحدالموارد المائٌةالهندسة39

2003-59.0942004ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمود ادهم صبحً بكرالموارد المائٌةالهندسة40

2003-58.1592004اولصباحًانثىعراقٌةبٌداء حاتم كاظم سلمانالموارد المائٌةالهندسة41

2003-58.0342004اولصباحًذكرعراقٌةعدي طه نغٌمش المجمعًالموارد المائٌةالهندسة42

2003-57.9812004اولصباحًذكرعراقٌةماجد كاظم مهدي صبحالموارد المائٌةالهندسة43

2003-57.9112004ثانًصباحًانثىعراقٌةهمسة سمٌر ناصرجدوعالموارد المائٌةالهندسة44

2003-56.9532004اولصباحًذكرعراقٌةسٌف عبدالجبار مدهللا عمران الموارد المائٌةالهندسة45

2003-56.9212004اولصباحًذكرعراقٌةجبار علوان احمد مربدالموارد المائٌةالهندسة46

2003-56.9172004ثانًصباحًانثىعراقٌةاٌقان ناٌف رضا علً محمدالموارد المائٌةالهندسة47

2003-56.92004ثانًصباحًذكرعراقٌةوعد مطشر فهد رمامالموارد المائٌةالهندسة48

2003-56.8822004ثانًصباحًذكرعراقٌةانس قاسم خلف العلوانًالموارد المائٌةالهندسة49

2003-55.922004ثانًصباحًانثىعراقٌةتٌسٌر باقر عطا هللا علٌويالموارد المائٌةالهندسة50
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2003-55.822004اولصباحًذكرعراقٌةمحمد نهاد عبدالحسٌن عباسالموارد المائٌةالهندسة51

2003-55.7692004ثانًصباحًذكرعراقٌةهانً شاكر مشرع مشهدالموارد المائٌةالهندسة52

2003-55.2262004اولصباحًذكرعراقٌةخضٌر عبدالعباس محمدمحًالموارد المائٌةالهندسة53

2003-54.9622004اولصباحًانثىعراقٌةجوانة بختٌار عبدالرحمنالموارد المائٌةالهندسة54

2003-54.6092004ثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد حكمت حسٌن محمد العطارالموارد المائٌةالهندسة55

2003-54.2872004ثانًصباحًانثىعراقٌةنعم خلٌل محمد فاضل العكٌديالموارد المائٌةالهندسة56

2003-53.9062004ثانًصباحًذكرعراقٌةمنٌر منصور قاسم علًالموارد المائٌةالهندسة57

2003-51.4292004ثانًصباحًذكرعراقٌةناصر عماش حسٌن علًالموارد المائٌةالهندسة58


