
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

2006-85.9072007اولصباحًانثىعراقٌةزهراء حاكم عبد الخلفاويالموارد المائٌةالهندسة1

2006-78.7632007اولصباحًانثىعراقٌةنعمت مصطفى مجٌدالموارد المائٌةالهندسة2

2006-77.1142007اولصباحًذكرعراقٌةمخلد عبدهللا حسٌنالموارد المائٌةالهندسة3

2006-75.6872007اولصباحًانثىعراقٌةزٌنة كامل رشٌدالموارد المائٌةالهندسة4

2006-75.2632007اولصباحًذكرعراقٌةحسٌن طرار محاربالموارد المائٌةالهندسة5

2006-73.7482007اولصباحًانثىعراقٌةزهراء عبدالحسٌن عبدالرحٌمالموارد المائٌةالهندسة6

2006-71.8222007اولصباحًانثىعراقٌةسرى محمد ابراهٌمالموارد المائٌةالهندسة7

2006-71.1922007اولصباحًذكرعراقٌةصدام قحطان وحٌدالموارد المائٌةالهندسة8

2006-70.842007اولصباحًانثىعراقٌةانغام عبدالنبً ظاهرالموارد المائٌةالهندسة9

2006-70.1972007اولصباحًانثىعراقٌةبراء فؤاد كاظمالموارد المائٌةالهندسة10

2006-69.6322007اولصباحًانثىعراقٌةزٌنب احمد رشٌدالموارد المائٌةالهندسة11

2006-69.1012007اولصباحًانثىعراقٌةصابرٌن عبدالرضا چلوبالموارد المائٌةالهندسة12

2006-68.2562007اولصباحًانثىعراقٌةرفل عبداالمٌر هاديالموارد المائٌةالهندسة13

2006-67.7572007اولصباحًذكرعراقٌةمالك راضً عبٌدالموارد المائٌةالهندسة14

2006-66.382007اولصباحًانثىعراقٌةانتصار صباح صٌوانالموارد المائٌةالهندسة15

2006-65.7372007اولصباحًانثىعراقٌةمروة مهند عبدالوهابالموارد المائٌةالهندسة16

2006-65.1092007اولصباحًذكرعراقٌةمثنى صادق جعفرالموارد المائٌةالهندسة17

2006-65.0732007اولصباحًذكرعراقٌةمحمد عالء ضٌاء الموسويالموارد المائٌةالهندسة18

2006-65.0392007اولصباحًانثىعراقٌةمرٌم مسهر عنٌدالموارد المائٌةالهندسة19

2006-63.9582007اولصباحًانثىعراقٌةهالة هاشم ضهدالموارد المائٌةالهندسة20

2006-63.7072007اولصباحًذكرعراقٌةاحسان عبداالمٌر عبدالغنً الموارد المائٌةالهندسة21

2006-63.6392007اولصباحًانثىعراقٌةنور جواد سماريالموارد المائٌةالهندسة22

2006-63.3982007اولصباحًانثىعراقٌةفاطمة مالك جاسمالموارد المائٌةالهندسة23

2006-63.2112007اولصباحًذكرعراقٌةشاكر سالم شاكرالموارد المائٌةالهندسة24

2006-62.7932007اولصباحًذكرعراقٌةاحمد عباس باقرالموارد المائٌةالهندسة25
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2006-62.3582007اولصباحًذكرعراقٌةشاخوان فاروق علًالموارد المائٌةالهندسة26

2006-62.3022007اولصباحًانثىعراقٌةفاتن حمد احمدالموارد المائٌةالهندسة27

2006-61.9072007اولصباحًانثىعراقٌةمروة عبدالصاحب ذٌبانالموارد المائٌةالهندسة28

2006-61.6282007اولصباحًانثىعراقٌةمنى علً سلمانالموارد المائٌةالهندسة29

2006-60.982007اولصباحًذكرعراقٌةعلً حمزة خضٌر عباسالموارد المائٌةالهندسة30

2006-60.8282007اولصباحًانثىعراقٌةعال صبحً عباسالموارد المائٌةالهندسة31

2006-60.5412007اولصباحًانثىعراقٌةنور محمد ضٌاء كاظمالموارد المائٌةالهندسة32

2006-60.5032007اولصباحًانثىعراقٌةزٌنة حسن محمد زكريالموارد المائٌةالهندسة33

2006-60.3322007اولصباحًذكرعراقٌةمصطفى قحطان عٌسىالموارد المائٌةالهندسة34

2006-60.3132007اولصباحًانثىعراقٌةنور سمٌر محمودالموارد المائٌةالهندسة35

2006-59.4662007اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر لطٌف صٌاحالموارد المائٌةالهندسة36

2006-59.2352007اولصباحًذكرعراقٌةعلً نعمة حرزالموارد المائٌةالهندسة37

2006-58.9932007ثانًصباحًذكرعراقٌةاثٌر عصام خلٌل زكًالموارد المائٌةالهندسة38

2006-58.9292007ثانًصباحًذكرعراقٌةعلً احمد علًالموارد المائٌةالهندسة39

2006-58.7042007ثانًصباحًذكرعراقٌةحسام عبدالقادر حسٌن سالمالموارد المائٌةالهندسة40

2006-58.082007اولصباحًذكرعراقٌةهٌبت صباح منصور ابوناالموارد المائٌةالهندسة41

2006-57.8892007اولصباحًانثىعراقٌةآن منذر عبد غفوريالموارد المائٌةالهندسة42

2006-57.7822007ثانًصباحًانثىعراقٌةزٌنة محمد عبدالرسولالموارد المائٌةالهندسة43

2006-57.6972007ثانًصباحًانثىعراقٌةاسراء فاضل عباسالموارد المائٌةالهندسة44

2006-57.5832007اولصباحًذكرعراقٌةمحمد عبدالنبً جاسم الموارد المائٌةالهندسة45

2006-57.5282007ثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر غازي عبدالموارد المائٌةالهندسة46

2006-57.2712007ثانًصباحًذكرعراقٌةاحسان فالح حسنالموارد المائٌةالهندسة47

2006-56.832007ثانًصباحًذكرعراقٌةحربً عبدالكرٌم حسنالموارد المائٌةالهندسة48

2006-56.5652007ثانًصباحًانثىعراقٌةعبٌر جمال كمالالموارد المائٌةالهندسة49

2006-56.5592007ثانًصباحًانثىعراقٌةزٌنة نوري جاسمالموارد المائٌةالهندسة50
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2006-56.5222007ثانًصباحًذكرعراقٌةصالح مهدي عمرانالموارد المائٌةالهندسة51

2006-56.4082007ثانًصباحًذكرعراقٌةسالم عبدهللا كاظم الموسويالموارد المائٌةالهندسة52

2006-56.3352007ثانًصباحًذكرعراقٌةحسام كامل حنتوشالموارد المائٌةالهندسة53

2006-56.2682007ثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر وهاب ٌوسف محسنالموارد المائٌةالهندسة54

2006-56.2412007ثانًصباحًانثىعراقٌةهدٌل ناجً هجولالموارد المائٌةالهندسة55

2006-55.9362007ثانًصباحًذكرعراقٌةهمام عبدالعالً غضبانالموارد المائٌةالهندسة56

2006-55.8682007اولصباحًذكرعراقٌةنصر عبدالرزاق صعصاعالموارد المائٌةالهندسة57

2006-55.8162007اولصباحًذكرعراقٌةعالء عبداالمٌر حمزةالموارد المائٌةالهندسة58

2006-55.692007اولصباحًانثىعراقٌةهدى محسن ثجٌلالموارد المائٌةالهندسة59

2006-55.6292007ثانًصباحًانثىعراقٌةزهراء لطٌف توفٌقالموارد المائٌةالهندسة60

2006-55.5842007ثانًصباحًانثىعراقٌةانعام جلٌل محمدالموارد المائٌةالهندسة61

2006-55.5192007ثانًصباحًذكرعراقٌةحقً اسماعٌل عموريالموارد المائٌةالهندسة62

2006-55.5122007ثانًصباحًذكرعراقٌةعماد سلمان عواد حسٌنالموارد المائٌةالهندسة63

2006-55.3082007ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد كاظم حموديالموارد المائٌةالهندسة64

2006-55.1932007ثانًصباحًذكرعراقٌةعالء حسٌن اسماعٌلالموارد المائٌةالهندسة65

2006-55.1772007اولصباحًذكرعراقٌةسردار حمٌد محمد رمضانالموارد المائٌةالهندسة66

2006-54.5832007ثانًصباحًذكرعراقٌةسلمان عاٌز شرقًالموارد المائٌةالهندسة67

2006-54.142007ثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد قاسم چلوبالموارد المائٌةالهندسة68

2006-53.8812007ثانًصباحًانثىعراقٌةمها كامل بهلولالموارد المائٌةالهندسة69

2006-53.7452007ثانًصباحًذكرعراقٌةكرار مطر شمرانالموارد المائٌةالهندسة70

2006-53.2632007ثانًصباحًذكرعراقٌةمهدي عبد فالحالموارد المائٌةالهندسة71

2006-52.6222007ثانًصباحًذكرعراقٌةاوراس نجاح ناصر حسٌنالموارد المائٌةالهندسة72


