
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

82.51995/1994االولذكرعراقًفارس صادق مصطفى الصفارالمدنًالهندسةبغداد1

81.41995/1994االولذكرعراقًمحمد علً انور عبد االمٌرالمدنًالهندسةبغداد2

79.61995/1994االولذكرعراقًعمار رائد متًالمدنًالهندسةبغداد3

79.21995/1994االولذكرعراقًمحمد جالل حمدي سلٌمانالمدنًالهندسةبغداد4

77.81995/1994االولذكرعراقًحسن علً احمد المشهدانًالمدنًالهندسةبغداد5

75.51995/1994االولذكرعراقًحسٌن خلف جار هللا الشمريالمدنًالهندسةبغداد6

75.11995/1994االولذكرعراقًعبدالخالق مجٌد سلطان االسديالمدنًالهندسةبغداد7

74.11995/1994االولانثىعراقًوداد ٌوسف منصور عربوالمدنًالهندسةبغداد8

74.11995/1994االولذكرعراقًقحطان عدنان  ناٌفالمدنًالهندسةبغداد9

73.71995/1994االولانثىعراقًوجدان ماجد ٌونسالمدنًالهندسةبغداد10

73.71995/1994االولذكرعراقًمٌثاق شنان عبدالمدنًالهندسةبغداد11

72.51995/1994االولذكرعراقًمحمد جاسب مجٌد السعديالمدنًالهندسةبغداد12

72.31995/1994االولانثىعراقًثائره جمٌل ٌوسف صادق بكلهالمدنًالهندسةبغداد13

71.21995/1994االولذكرعراقًمهند عباس علًالمدنًالهندسةبغداد14

70.51995/1994االولذكرعراقًفارس علً احمدالمدنًالهندسةبغداد15

70.51995/1994االولذكرعراقًوسام احمد عوٌدالمدنًالهندسةبغداد16

70.31995/1994االولانثىعراقًلمى عبد الحق شرٌف الطوٌلالمدنًالهندسةبغداد17

70.11995/1994االولذكرعراقًولٌد محمد سلمانالمدنًالهندسةبغداد18

69.01995/1994االولذكرعراقًاحمد عارف معٌن العلويالمدنًالهندسةبغداد19

69.01995/1994االولذكرعراقًعمار شاكر مهدي صالحالمدنًالهندسةبغداد20

68.71995/1994االولذكرعراقًمحمد زهٌر محمد مكًالمدنًالهندسةبغداد21

68.71995/1994االولذكرعراقًاسعد عبد الخالق خضٌر العلوانالمدنًالهندسةبغداد22

68.31995/1994االولذكرعراقًبشار حسن عبدالقهار الخطٌبالمدنًالهندسةبغداد23

68.21995/1994االولانثىعراقًهاله احمد داود سلمان  الزهٌريالمدنًالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

68.01995/1994االولانثىعراقًبلقٌس عبد الواحد احمد الجنابًالمدنًالهندسةبغداد25

67.91995/1994االولانثىعراقًدٌنا زكً مٌخائٌلالمدنًالهندسةبغداد26

67.61995/1994االولذكرعراقًماجد عداب جابر الفهدالمدنًالهندسةبغداد27

67.41995/1994االولذكرعراقًرومٌل ننو ٌعقوبالمدنًالهندسةبغداد28

67.41995/1994االولذكرعراقًخالد جمال كورٌا اودوالمدنًالهندسةبغداد29

67.21995/1994االولانثىعراقًبسمه مفلح فارس الدلٌمًالمدنًالهندسةبغداد30

67.11995/1994االولذكرعراقًخالد عبد  لعٌس الكعٌبًالمدنًالهندسةبغداد31

66.91995/1994االولذكرعراقًصفاء جبار ناصر حمد علًالمدنًالهندسةبغداد32

66.61995/1994الثانًذكرعراقًلؤي عادل بطرسالمدنًالهندسةبغداد33

66.31995/1994االولذكرعراقًمصطفى احمد ٌوسف الهرمزيالمدنًالهندسةبغداد34

65.71995/1994االولانثىعراقًاخالص عبد الكرٌم محمد الكبٌسًالمدنًالهندسةبغداد35

65.41995/1994االولذكرعراقًحٌدر خالد ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد36

65.31995/1994االولذكرعراقًاكرم موحان علٌوي البٌضانًالمدنًالهندسةبغداد37

65.21995/1994االولذكرعراقًجاسم محمد داودالمدنًالهندسةبغداد38

65.01995/1994االولانثىعراقًزٌنه زكً مٌخائٌل دنوالمدنًالهندسةبغداد39

64.81995/1994االولذكرعراقًعمار عبد الحمٌد رشٌدالمدنًالهندسةبغداد40

64.61995/1994االولذكرعراقًاكو رشٌد حمهالمدنًالهندسةبغداد41

64.61995/1994االولذكرعراقًحسٌن موسى جمعه الربٌعًالمدنًالهندسةبغداد42

64.51995/1994االولانثىعراقًدالٌا نجٌب صادق عزوالمدنًالهندسةبغداد43

64.41995/1994االولذكرعراقًمعتز احمد سامً المفتًالمدنًالهندسةبغداد44

64.21995/1994االولانثىعراقًوفاء فاروق محمد السامرائًالمدنًالهندسةبغداد45

63.71995/1994االولذكرعراقًحسام طه  خلٌل االمامًالمدنًالهندسةبغداد46

63.61995/1994االولذكرعراقًحسٌن جخٌر  علٌويالمدنًالهندسةبغداد47

63.51995/1994االولانثىعراقًسوسن خٌري عثمان الراويالمدنًالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

63.21995/1994االولذكرعراقًمحمد مصطفى رؤوف المدنًالهندسةبغداد49

63.11995/1994االولانثىعراقًبسمه صباح ٌوسف كلوالمدنًالهندسةبغداد50

62.91995/1994االولذكرعراقًمحمد مهدي صالح البهادلًالمدنًالهندسةبغداد51

62.81995/1994االولانثىعراقًهدٌل عدنان عبد الحسٌنالمدنًالهندسةبغداد52

62.21995/1994االولانثىعراقًفردوس محمد مجٌد الخفاجًالمدنًالهندسةبغداد53

62.21995/1994االولذكرعراقًعمر مهدي صالحالمدنًالهندسةبغداد54

62.01995/1994االولانثىعراقًبٌداء ابراهٌم علوان الحزرجًالمدنًالهندسةبغداد55

61.91995/1994االولذكرعراقًمكً كامل محمدالمدنًالهندسةبغداد56

61.91995/1994االولانثىاردنٌةسناء عدانان محمدالمدنًالهندسةبغداد57

61.81995/1994االولذكرعراقًاشنا مجٌد كاكا محمودالمدنًالهندسةبغداد58

61.81995/1994االولذكرعراقًعمار قٌس امٌن كا كاالمدنًالهندسةبغداد59

61.71995/1994االولذكرعراقًدرى حسن ناصر الراشديالمدنًالهندسةبغداد60

61.41995/1994االولانثىعراقًتمارا عدنان عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد61

61.41995/1994االولانثىعراقًمها جار هللا حاجمالمدنًالهندسةبغداد62

61.31995/1994االولذكرعراقًصباح كاطع محمد المدنًالهندسةبغداد63

61.21995/1994االولذكرعراقًصباح ناظم محمدالمدنًالهندسةبغداد64

61.11995/1994االولذكرعراقًمحمد عباس  احمد الحدادالمدنًالهندسةبغداد65

61.11995/1994االولذكرعراقًحارث ماجد احمدالمدنًالهندسةبغداد66

60.71995/1994االولانثىعراقًمجده حسن جمٌلالمدنًالهندسةبغداد67

60.41995/1994االولانثىعراقًبان زهٌر عبد االحد عازرالمدنًالهندسةبغداد68

60.41995/1994االولانثىعراقًانغام عبد هللا فٌض هللا المدنًالهندسةبغداد69

60.21995/1994االولذكرعراقًعاٌد علً حمزهالمدنًالهندسةبغداد70

60.11995/1994االولانثىعراقًصبا اسماعٌل خلٌل البٌاتًالمدنًالهندسةبغداد71

59.91995/1994االولانثىعراقًمٌرفت رزاق ولًالمدنًالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

59.91995/1994االولانثىسودانٌةنهى بدر الدٌن مدثرالمدنًالهندسةبغداد73

59.91995/1994االولانثىعراقًامال عبد موحً البو علًالمدنًالهندسةبغداد74

59.61995/1994الثانًذكرعراقًشاكر بكر صالحالمدنًالهندسةبغداد75

59.11995/1994الثانًذكرعراقًحسٌن محمد علًالمدنًالهندسةبغداد76

59.11995/1994االولذكرعراقًطالب كاطعالمدنًالهندسةبغداد77

59.01995/1994الثانًانثىعراقًضحى نزار موسى النقٌبالمدنًالهندسةبغداد78

58.91995/1994الثانًذكرعراقًرسول عبد االله محمدالمدنًالهندسةبغداد79

58.91995/1994الثانًذكرعراقًاكرم عوده شهابالمدنًالهندسةبغداد80

58.81995/1994االولذكرعراقًزٌد هادي محمدالمدنًالهندسةبغداد81

58.51995/1994االولذكرعراقً اٌهاب نافع احمد الكبٌسًالمدنًالهندسةبغداد82

58.41995/1994الثانًذكرعراقًعدنان فادو هومرالمدنًالهندسةبغداد83

58.41995/1994االولانثىسورٌةاسماء شرٌف عبد الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد84

58.31995/1994االولذكرعراقًعباس محمود علً المدنًالهندسةبغداد85

58.11995/1994الثانًذكرعراقًٌاسر نصر حسٌنالمدنًالهندسةبغداد86

57.91995/1994االولذكرعراقًلٌث جبار عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد87

57.51995/1994الثانًذكرعراقًنجاح محسن علًالمدنًالهندسةبغداد88

57.41995/1994الثانًذكرعراقًسهٌل حمٌد محمد جواد راصًالمدنًالهندسةبغداد89

57.31995/1994االولذكرعراقًمحمد مكً احمدالمدنًالهندسةبغداد90

57.11995/1994االولذكرعراقًعدي واثق اسماعٌل الصالحًالمدنًالهندسةبغداد91

57.11995/1994االولذكرٌمنًبسطام احمد شكريالمدنًالهندسةبغداد92

57.01995/1994الثانًذكرعراقًٌوسف جبار بدن المدنًالهندسةبغداد93

56.81995/1994الثانًانثىعراقًجنان احمد جاسمالمدنًالهندسةبغداد94

56.71995/1994االولانثىعراقًابتسام جابر ٌاسرالمدنًالهندسةبغداد95

56.71995/1994الثانًانثىعراقًالهام خالد حسن النداويالمدنًالهندسةبغداد96
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56.51995/1994الثانًذكرعراقًمحمد جعفر عبد الحسنالمدنًالهندسةبغداد97

56.41995/1994الثانًذكرعراقًنمٌر رشٌد سعٌد علً العبٌديالمدنًالهندسةبغداد98

56.31995/1994االولذكرعراقًاسعد  صالح احمدالمدنًالهندسةبغداد99

56.01995/1994االولذكرعراقًعلً عبد الحسٌن عبد المجٌدالمدنًالهندسةبغداد100

55.91995/1994االولذكرعراقًاثٌر زهٌر علً عطار باشًالمدنًالهندسةبغداد101

55.21995/1994الثانًذكرعراقًاسعد عبد حمٌدالمدنًالهندسةبغداد102

55.11995/1994الثانًانثىعراقًهاله موفق عبد الجبار الجنابًالمدنًالهندسةبغداد103

55.01995/1994الثانًذكرعراقًنبٌل عبد الحسٌن رضاالمدنًالهندسةبغداد104

54.91995/1994االولانثىعراقًعلٌاء فالح حمد العانًالمدنًالهندسةبغداد105

54.91995/1994االولانثىعراقًعبٌر صاحب ناصرالمدنًالهندسةبغداد106

54.31995/1994الثانًذكرعراقًعلً عبد الزهره عبد السادهالمدنًالهندسةبغداد107

54.11995/1994الثانًذكرعراقً احمد محمد خلٌل العانًالمدنًالهندسةبغداد108

53.51995/1994الثانًذكرٌمنًعبدالواحد عبد هللاالمدنًالهندسةبغداد109

53.51995/1994الثانًانثىعراقًسعاد خلٌل ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد110

53.31995/1994الثانًانثىعراقًسجى سعٌد حسنالمدنًالهندسةبغداد111

52.51995/1994االولذكرعراقًعلً حسن هاللالمدنًالهندسةبغداد112

51.91995/1994الثانًانثىعراقًبدٌعه احمد محمد المدنًالهندسةبغداد113

51.41995/1994الثانًذكرعراقًعالء عدنان محمد علًالمدنًالهندسةبغداد114

51.11995/1994الثانًانثىعراقًاسٌا ابراهٌم خلٌلالمدنًالهندسةبغداد115

50.81995/1994االولذكرعراقًعدي طارق عبد الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد116


