
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1992-90.0231993الدور االولانثىعراقًدٌنا خالد سعٌد دنوالمدنًالهندسه بغداد 1

1992-84.2691993الدور االولذكرعراقًمصطفى عبد هللا عباسالمدنًالهندسه بغداد 2

1992-83.7251993الدور االولذكرعراقًعادل عبد االمٌرالمدنًالهندسه بغداد 3

1992-80.8851993الدور االولذكرعراقًمحمد صالح الدٌن عبد الصاحبالمدنًالهندسه بغداد 4

1992-78.8621993الدور االولذكرعراقًمحمد علً محمدالمدنًالهندسه بغداد 5

1992-77.9821993الدور االولذكرعراقًبشار بهنام مٌخاالمدنًالهندسه بغداد 6

1992-77.6951993الدور االولذكرعراقًمشعل كوكر دخٌلالمدنًالهندسه بغداد 7

1992-76.7841993الدور االولذكرعراقًحسنٌن فلٌح حسنالمدنًالهندسه بغداد 8

1992-76.7551993الدور االولذكرعراقًسنان رعد عبد هللاالمدنًالهندسه بغداد 9

1992-76.1551993الدور االولانثىعراقًغٌداء كمال ٌاسٌنالمدنًالهندسه بغداد 10

1992-75.0971993الدور االولذكرعراقًاسامة عدنان محمد امٌنالمدنًالهندسه بغداد 11

1992-74.6421993الدور االولانثىعراقًاسماء ابراهٌم توفٌقالمدنًالهندسه بغداد 12

1992-74.0751993الدور االولذكرعراقًعقٌل خضٌر عباسالمدنًالهندسه بغداد 13

1992-74.0261993الدور االولذكرعراقًحسنٌن كامل ابراهٌمالمدنًالهندسه بغداد 14

1992-73.3141993الدور االولذكرعراقًحٌدر محمد زٌارةالمدنًالهندسه بغداد 15

1992-72.2691993الدور االولذكرفلسطٌنًوسام احمد محمدالمدنًالهندسه بغداد 16

1992-72.2571993الدور االولذكرعراقًعماد احمد سلومالمدنًالهندسه بغداد 17

1992-72.2331993الدور االولذكرعراقًمازن محمد خضٌرالمدنًالهندسه بغداد 18

1992-72.0871993الدور االولذكرعراقًعمار خضٌر عكوبًالمدنًالهندسه بغداد 19

1992-71.9561993الدور االولذكرعراقًرعد جبار سالمالمدنًالهندسه بغداد 20

1992-71.3511993الدور االولذكرعراقًسعد غازي شائعالمدنًالهندسه بغداد 21

1992-71.2881993الدور االولذكرعراقًمحمد ٌحٌى مصطفىالمدنًالهندسه بغداد 22

1992-69.7621993الدور االولذكرسوريعدي صافً عبد هللاالمدنًالهندسه بغداد 23

1992-69.7391993الدور االولذكرعراقًمحمد عبد الواحد عبد الكرٌمالمدنًالهندسه بغداد 24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1992-68.4041993الدور االولذكرعراقًضٌاء كرٌم محمدالمدنًالهندسه بغداد 25

1992-68.2701993الدور االولانثىعراقًحنان شكر محمدالمدنًالهندسه بغداد 26

1992-68.2291993الدور االولانثىعراقًاالء دهام كمٌرالمدنًالهندسه بغداد 27

1992-67.7301993الدور االولذكرعراقًاحمد خورشٌد رؤوف المدنًالهندسه بغداد 28

1992-67.6011993الدور االولانثىعراقًزٌنب حسن مسلمالمدنًالهندسه بغداد 29

1992-67.1251993الدور االولانثىعراقًبتول حسن حسٌنالمدنًالهندسه بغداد 30

1992-67.0521993الدور االولذكرعراقًمحمد قادر اسماعٌلالمدنًالهندسه بغداد 31

1992-66.8061993الدور االولذكرعراقًنصٌر جعفر خضرالمدنًالهندسه بغداد 32

1992-66.6901993الدور االولانثىعراقًوفاء اسماعٌل كاظمالمدنًالهندسه بغداد 33

1992-66.5951993الدور االولذكرعراقًباسم سامً مهديالمدنًالهندسه بغداد 34

1992-65.7721993الدور االولانثىعراقًسوزان سلٌمالمدنًالهندسه بغداد 35

1992-65.3581993الدور االولانثىعراقًرٌا صفاء توفٌقالمدنًالهندسه بغداد 36

1992-65.2271993الدور االولذكرعراقًحٌدر حسٌن حسنالمدنًالهندسه بغداد 37

1992-65.1501993الدور االولذكرعراقًمحمد صاحب خلفالمدنًالهندسه بغداد 38

1992-64.9321993الدور االولذكرعراقًاحمد صادق حسٌنالمدنًالهندسه بغداد 39

1992-64.7631993الدور االولانثىعراقًبان عبد االمٌر توفٌقالمدنًالهندسه بغداد 40

1992-64.7361993الدور االولذكرعراقًسعد احمد صالحالمدنًالهندسه بغداد 41

1992-64.6851993الدور االولذكرعراقًاحمد غسان رؤوفالمدنًالهندسه بغداد 42

1992-64.6621993الدور االولانثىعراقًروعة صالح ٌوسفالمدنًالهندسه بغداد 43

1992-64.5401993الدور االولذكرعراقًفراس مهديالمدنًالهندسه بغداد 44

1992-64.4601993الدور االولانثىعراقًسعاد خضٌر عبد الحسنالمدنًالهندسه بغداد 45

1992-64.2711993الدور الثانًذكرعراقًمؤٌد قاسم محمدالمدنًالهندسه بغداد 46

1992-64.0491993الدور االولانثىعراقًسراب مهدي فاضلالمدنًالهندسه بغداد 47

1992-64.0261993الدور االولذكرعراقًكاظم جواد عبٌسالمدنًالهندسه بغداد 48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1992-63.9161993الدور االولذكرعراقًمحمد عبد النبً قاسمالمدنًالهندسه بغداد 49

1992-63.8671993الدور االولذكرعراقًولٌد خالد جلٌلالمدنًالهندسه بغداد 50

1992-63.7311993الدور االولذكرعراقًعلً طارق عبدالمدنًالهندسه بغداد 51

1992-63.5631993الدور االولذكرعراقًفاضل جبر خشانالمدنًالهندسه بغداد 52

1992-63.4801993الدور االولذكرعراقًنصرت احمد عباسالمدنًالهندسه بغداد 53

1992-63.0141993الدور االولذكرعراقًحٌدر مهدي محمدالمدنًالهندسه بغداد 54

1992-62.9161993الدور االولانثىعراقًبسمة ابراهٌم داودالمدنًالهندسه بغداد 55

1992-62.4821993الدور االولانثىعراقًروان رزاق اسكندرالمدنًالهندسه بغداد 56

1992-62.3971993الدور االولانثىعراقًرٌم لوٌس شكوريالمدنًالهندسه بغداد 57

1992-62.1611993الدور االولذكرعراقًعمار بكر صدٌقالمدنًالهندسه بغداد 58

1992-62.1101993الدور االولانثىعراقًاٌمان نوفل عبد الهاديالمدنًالهندسه بغداد 59

1992-61.7271993الدور االولذكرعراقًصباح حمد عوادالمدنًالهندسه بغداد 60

1992-61.6951993الدور االولانثىعراقًبسام احسان ابراهٌمالمدنًالهندسه بغداد 61

1992-61.4031993الدور االولانثىعراقًلمٌاء رشٌد عبدالمدنًالهندسه بغداد 62

1992-61.2611993الدور االولذكرعراقًٌوارش اوراها جثوالمدنًالهندسه بغداد 63

1992-61.2161993الدور الثانًذكرعراقًعالء عبد الكرٌم عٌسىالمدنًالهندسه بغداد 64

1992-61.0711993الدور االولذكرعراقًمروان ابراهٌم احمدالمدنًالهندسه بغداد 65

1992-61.0681993الدور الثانًانثىعراقًمٌادة جعفر صادقالمدنًالهندسه بغداد 66

1992-60.9741993الدور الثانًذكرعراقًباسم مهدي جاسمالمدنًالهندسه بغداد 67

1992-60.9191993الدور االولذكرعراقًعلً محمد عبودالمدنًالهندسه بغداد 68

1992-60.8131993الدور االولذكرعراقًٌعرب نعٌم حمٌدالمدنًالهندسه بغداد 69

1992-60.5601993الدور االولذكرعراقًاوس عبد الرحٌم شبٌبالمدنًالهندسه بغداد 70

1992-60.5321993الدور االولذكرعراقًمحسد مالكالمدنًالهندسه بغداد 71

1992-60.2501993الدور االولذكرعراقًعمار صاحبالمدنًالهندسه بغداد 72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1992-60.2131993الدور الثانًذكرعراقًلٌث مجٌد سلطانالمدنًالهندسه بغداد 73

1992-60.1921993الدور االولذكرعراقًعبد الرزاق مكطوف طاهرالمدنًالهندسه بغداد 74

1992-59.9121993الدور االولانثىعراقًاالء محمدالمدنًالهندسه بغداد 75

1992-59.4071993الدور الثانًانثىعراقًمنى خضٌر عبد الحسنالمدنًالهندسه بغداد 76

1992-59.1661993الدور االولانثىعراقًمنتهى حسن كاطعالمدنًالهندسه بغداد 77

1992-59.1331993الدور االولذكرعراقًحٌدر بدري حسونالمدنًالهندسه بغداد 78

1992-58.9671993الدور االولذكرعراقًقاسم اسماعٌل احمدالمدنًالهندسه بغداد 79

1992-58.9581993الدور الثانًانثىعراقًبان ماجد حسٌنالمدنًالهندسه بغداد 80

1992-58.8671993الدور الثانًذكرعراقًنبٌل خلٌل عبد الحسٌنالمدنًالهندسه بغداد 81

1992-58.8571993الدور االولذكرعراقًعماد شالل جبٌرالمدنًالهندسه بغداد 82

1992-58.8501993الدور االولذكرعراقًسفٌان عبد العزٌز ابراهٌمالمدنًالهندسه بغداد 83

1992-58.8441993الدور االولذكرٌمنًمحمد احمد علًالمدنًالهندسه بغداد 84

1992-58.4831993الدور االولانثىعراقًلمٌس فخري جمٌلالمدنًالهندسه بغداد 85

1992-58.2981993الدور االولانثىعراقًسحر عوٌد عباسالمدنًالهندسه بغداد 86

1992-58.2641993الدور الثانًانثىعراقًسندس لؤي شرٌفالمدنًالهندسه بغداد 87

1992-57.8561993الدور الثانًذكرعراقًدرٌد خلف عبد الحسنالمدنًالهندسه بغداد 88

1992-57.5321993الدور االولذكرعراقًجمعة حمود صفرالمدنًالهندسه بغداد 89

1992-57.3571993الدور الثانًذكرعراقًعبد الكرٌم هاللالمدنًالهندسه بغداد 90

1992-57.1901993الدور االولانثىعراقًنغم قاسم عزٌزالمدنًالهندسه بغداد 91

1992-56.9831993الدور االولذكرعراقًاحمد شاكر عبد النبًالمدنًالهندسه بغداد 92

1992-56.8551993الدور االولانثىعراقًسهى لوٌسالمدنًالهندسه بغداد 93

1992-56.7101993الدور الثانًذكرعراقًعلً مثنى زٌدانالمدنًالهندسه بغداد 94

1992-56.6181993الدور الثانًذكرعراقًغٌاث حمزة علًالمدنًالهندسه بغداد 95

1992-56.5431993الدور الثانًذكرعراقًاسو نجم الدٌن فتاحالمدنًالهندسه بغداد 96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1992-56.4881993الدور االولانثىعراقًلٌان اسماعٌل صالحالمدنًالهندسه بغداد 97

1992-56.4301993الدور الثانًذكرعراقًحازم محمد خماسالمدنًالهندسه بغداد 98

1992-56.3641993الدور الثانًذكرعراقًٌاسر محمد سعٌدالمدنًالهندسه بغداد 99

1992-56.2681993الدور االولعراقًسٌران عثمان احمدالمدنًالهندسه بغداد 100

1992-56.1021993الدور الثانًذكرعراقًحٌدر مصطفى داودالمدنًالهندسه بغداد 101

1992-56.0481993الدور الثانًذكرعراقًعلً حسون جوادالمدنًالهندسه بغداد 102

1992-55.9501993الدور االولذكرعراقًبشار حسام ذنونالمدنًالهندسه بغداد 103

1992-55.7351993الدور الثانًانثىعراقًزٌنب محسن ضٌدانالمدنًالهندسه بغداد 104

1992-55.7231993الدور الثانًانثىعراقًاٌمان رستم محمدالمدنًالهندسه بغداد 105

1992-55.6401993الدور الثانًانثىعراقًاسٌل محفوظ احمدالمدنًالهندسه بغداد 106

1992-55.5071993الدور االولانثىعراقًامنة مدحت لفتةالمدنًالهندسه بغداد 107

1992-54.8451993الدور الثانًذكرعراقًحذام جمعة نعمةالمدنًالهندسه بغداد 108

1992-54.8001993الدور الثانًانثىعراقًبان اٌشو ٌوحناالمدنًالهندسه بغداد 109

1992-54.4971993الدور الثانًذكرعراقًاٌاد غانمالمدنًالهندسه بغداد 110

1992-54.2401993الدور الثانًذكرعراقًمصطفى فائق سعٌدالمدنًالهندسه بغداد 111

1992-53.2631993الدور الثانًذكرعراقًناصر فارس خلٌبصالمدنًالهندسه بغداد 112

1992-52.8431993الدور الثانًانثىعراقًهدٌل عبد المهدي عٌسىالمدنًالهندسه بغداد 113


