
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

2004-80.0462005اولصباحًذكرعراقٌةسرمد جمٌل عبدهللا خلفالموارد المائٌةالهندسة1

2004-75.8432005اولصباحًذكرعراقٌةانمار جودة جاسم حموديالموارد المائٌةالهندسة2

2004-73.6292005اولصباحًذكرعراقٌةاحمد حمٌد شهابالموارد المائٌةالهندسة3

2004-73.5152005اولصباحًذكرعراقٌةولٌد خالد قاسم محمدالموارد المائٌةالهندسة4

2004-72.8292005اولصباحًانثىعراقٌةزٌنب علً زغٌر سعٌدالموارد المائٌةالهندسة5

2004-71.2042005اولصباحًذكرعراقٌةزٌد محمد مرٌوش محمدالموارد المائٌةالهندسة6

2004-70.8432005اولصباحًذكرعراقٌةانس لطٌف جبار علًالموارد المائٌةالهندسة7

2004-70.512005اولصباحًانثىعراقٌةاسراء عبد الصاحب حسنالموارد المائٌةالهندسة8

2004-69.8022005اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر عبد اللطٌف ابراهٌم علًالموارد المائٌةالهندسة9

2004-69.7522005اولصباحًذكرعراقٌةسٌف حمٌد عبد محمدالموارد المائٌةالهندسة10

2004-69.4172005اولصباحًذكرعراقٌةشاكر جبار خضر سلمان الموارد المائٌةالهندسة11

2004-69.2672005اولصباحًذكرعراقٌةغٌث محمد علً مجٌد محمد علًالموارد المائٌةالهندسة12

2004-69.1632005اولصباحًذكرعراقٌةابراهٌم عبد الرزاق خلٌلالموارد المائٌةالهندسة13

2004-68.9992005اولصباحًانثىعراقٌةرباب عبد ابراهٌم مهناالموارد المائٌةالهندسة14

2004-68.842005اولصباحًانثىعراقٌةهدٌل عبد العزٌز عبد الرضا محًالموارد المائٌةالهندسة15

2004-68.8112005اولصباحًانثىعراقٌةزٌنب محمد مهدي جوادالموارد المائٌةالهندسة16

2004-68.7272005اولصباحًذكرعراقٌةهانً ناجً طاهر عباسالموارد المائٌةالهندسة17

2004-68.3352005اولصباحًذكرعراقٌةمحمد مٌثم خلف برغشالموارد المائٌةالهندسة18

2004-68.0122005اولصباحًذكرعراقٌةعبد الرسول كرٌم محمدالموارد المائٌةالهندسة19

2004-66.7412005اولصباحًذكرعراقٌةاٌهاب فخري حكمت عوٌدالموارد المائٌةالهندسة20

2004-66.3692005اولصباحًانثىعراقٌةنور عباس جاعدالموارد المائٌةالهندسة21

2004-65.782005اولصباحًانثىعراقٌةندى منذر جوامٌر سعٌدالموارد المائٌةالهندسة22

2004-65.7162005اولصباحًانثىعراقٌةتمارة صدٌق بكر عبد الرزاقالموارد المائٌةالهندسة23

2004-65.4312005اولصباحًذكرعراقٌةطه عباس خضٌر علًالموارد المائٌةالهندسة24

2004-65.4042005اولصباحًانثىعراقٌةفاطمة حسام داود سعٌدالموارد المائٌةالهندسة25
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2004-64.9182005اولصباحًانثىعراقٌةروى فواز عبد فرحانالموارد المائٌةالهندسة26

2004-64.4282005ثانًصباحًذكرعراقٌةاسالم عباس مزهر رشٌدالموارد المائٌةالهندسة27

2004-64.2442005ثانًصباحًذكرعراقٌةضٌاء الدٌن سعدون حنون زغٌرالموارد المائٌةالهندسة28

2004-64.0232005اولصباحًذكرعراقٌةمحمد قاسم فزع كاظمالموارد المائٌةالهندسة29

2004-642005ثانًصباحًذكرعراقٌةاٌاد محمد رضٌوا وشٌل العكٌلًالموارد المائٌةالهندسة30

2004-63.2252005اولصباحًانثىعراقٌةوفاء عبد الحسن سلمان عزٌزالموارد المائٌةالهندسة31

2004-63.1482005اولصباحًذكرعراقٌةٌوسف علً جواد دروٌشالموارد المائٌةالهندسة32

2004-63.0442005اولصباحًذكرعراقٌةامجد محمد عباس دلوالموارد المائٌةالهندسة33

2004-62.9792005اولصباحًانثىعراقٌةرمسٌنا مٌخائٌل خوشاباالموارد المائٌةالهندسة34

2004-62.6482005اولصباحًذكرعراقٌةرحٌم محسن فرٌحالموارد المائٌةالهندسة35

2004-61.6062005اولصباحًذكرعراقٌةمحمد راضً حسن جردالموارد المائٌةالهندسة36

2004-61.3642005ثانًصباحًانثىعراقٌةهدٌل عبد الكرٌم علً عبدالموارد المائٌةالهندسة37

2004-61.152005ثانًصباحًانثىعراقٌةمروه عدنان عبد الستار احمدالموارد المائٌةالهندسة38

2004-61.1032005اولصباحًذكرعراقٌةوسام رهٌف منصور حماديالموارد المائٌةالهندسة39

2004-60.8612005اولصباحًانثىعراقٌةمروج احمد شهاب  احمدالموارد المائٌةالهندسة40

2004-60.8452005اولصباحًانثىعراقٌةزٌنب موسى كاظمالموارد المائٌةالهندسة41

2004-60.5962005اولصباحًذكرعراقٌةامٌر نبٌل جاسم محمدالموارد المائٌةالهندسة42

2004-60.4012005ثانًصباحًذكرعراقٌةسامر علً وناس محسنالموارد المائٌةالهندسة43

2004-60.3932005اولصباحًذكرعراقٌةحسن هادي علًالموارد المائٌةالهندسة44

2004-60.3772005اولصباحًانثىعراقٌةبان توفٌق مرتضى موسىالموارد المائٌةالهندسة45

2004-60.2352005ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد اٌهان عبدهللا ابراهٌمالموارد المائٌةالهندسة46

2004-59.9622005ثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد عٌسى چالب خضٌرالموارد المائٌةالهندسة47

2004-59.8882005ثانًصباحًانثىعراقٌةاسراء همام نوريالموارد المائٌةالهندسة48

2004-59.8632005اولصباحًذكرعراقٌةاحمد عبد الكرٌم جابر الهاشمًالموارد المائٌةالهندسة49

2004-59.6822005اولصباحًذكرعراقٌةجمال خلٌل هاشم غرٌبالموارد المائٌةالهندسة50
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2004-59.6762005ثانًصباحًانثىعراقٌةسلمى عجٌل فنجانالموارد المائٌةالهندسة51

2004-59.4362005ثانًصباحًذكرعراقٌةضٌاء عبد الحسٌن مسلم حسٌنالموارد المائٌةالهندسة52

2004-59.4062005ثانًصباحًذكرعراقٌةسٌف شهٌد زٌدان خلفالموارد المائٌةالهندسة53

2004-59.3752005ثانًصباحًذكرعراقٌةاٌسر محمود عبود عباسالموارد المائٌةالهندسة54

2004-59.2312005ثانًصباحًانثىعراقٌةسٌماء اٌاد رحٌم عبدالموارد المائٌةالهندسة55

2004-59.1082005اولصباحًذكرعراقٌةاكرم طه عباسالموارد المائٌةالهندسة56

2004-59.0052005اولصباحًانثىعراقٌةاسماء مجٌد غضبان حسٌنالموارد المائٌةالهندسة57

2004-58.6422005ثانًصباحًذكرعراقٌةسرمد ابراهٌم صالحالموارد المائٌةالهندسة58

2004-58.6192005ثانًصباحًذكرعراقٌةفاضل غدٌر محمد الموارد المائٌةالهندسة59

2004-58.5832005ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمود شاكر نجمالموارد المائٌةالهندسة60

2004-58.4332005ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد ضٌاء سلمان راضًالموارد المائٌةالهندسة61

2004-58.2272005ثانًصباحًانثىعراقٌةوركاء علً عبد الحسن عباسالموارد المائٌةالهندسة62

2004-58.0742005ثانًصباحًذكرعراقٌةحامد ابراهٌم عٌدان سلمانالموارد المائٌةالهندسة63

2004-57.9092005اولصباحًذكرعراقٌةبسام عبد اللطٌف اسماعٌل عبدالموارد المائٌةالهندسة64

2004-57.6042005ثانًصباحًذكرعراقٌةصفاء جمال شاكر حسنالموارد المائٌةالهندسة65

2004-57.5992005ثانًصباحًانثىعراقٌةاٌادة حسٌن كاظم علًالموارد المائٌةالهندسة66

2004-57.4052005اولصباحًانثىعراقٌةنضال مهدون سلومالموارد المائٌةالهندسة67

2004-57.3752005ثانًصباحًذكرعراقٌةلٌث صالح الدٌن قدوريالموارد المائٌةالهندسة68

2004-57.2282005ثانًصباحًانثىعراقٌةزٌنه صباح عمٌدالموارد المائٌةالهندسة69

2004-57.1512005ثانًصباحًانثىعراقٌةامانً حسن احمد حسنالموارد المائٌةالهندسة70

2004-56.92005ثانًصباحًذكرعراقٌةعلً محمد عبد سلطان حمدالموارد المائٌةالهندسة71

2004-56.7562005ثانًصباحًذكرعراقٌةوسام جمٌل غضب السعديالموارد المائٌةالهندسة72

2004-56.1622005اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر جواد كاظم زاٌرالموارد المائٌةالهندسة73

2004-56.1582005اولصباحًذكرعراقٌةعلً كاظم حسن فلٌحالموارد المائٌةالهندسة74

2004-56.0352005ثانًصباحًذكرعراقٌةوسام عبد الوهاب حسٌن الموارد المائٌةالهندسة75
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2004-56.0092005ثانًصباحًذكرعراقٌةمرتضى عبد الرزاق حجًالموارد المائٌةالهندسة76

2004-55.7852005ثانًصباحًذكرعراقٌةمازن بشارشناوه جابرالموارد المائٌةالهندسة77

2004-55.4432005ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد نذٌر توفٌق علوشالموارد المائٌةالهندسة78

2004-55.1082005ثانًصباحًذكرعراقٌةعلً رعد مظهر وهٌبالموارد المائٌةالهندسة79

2004-54.8992005ثانًصباحًذكرعراقٌةانس محمد مهديالموارد المائٌةالهندسة80

2004-54.8722005ثانًصباحًذكرعراقٌةسنان موفق عباس السماويالموارد المائٌةالهندسة81

2004-54.582005ثانًصباحًذكرعراقٌةغسان كاظم محمد دهٌويالموارد المائٌةالهندسة82

2004-53.9422005ثانًصباحًانثىعراقٌةرونق محمود عبدهللا فاضلالموارد المائٌةالهندسة83

2004-53.742005ثانًصباحًانثىعراقٌةوالء احمد عوٌد احمدالموارد المائٌةالهندسة84

2004-53.1472005اولصباحًذكرعراقٌةحازم شاكر ناصرالموارد المائٌةالهندسة85

2004-50.5032005ثانًصباحًذكرعراقٌةقحطان عدنان هاديالموارد المائٌةالهندسة86


