
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

81.31996/1995االولذكرعراقًلؤي علً محمد صالح الصباغالمدنًالهندسةبغداد1

80.41996/1995االولذكرعراقًسٌف الدٌن عبد االله فاهم الفرهالمدنًالهندسةبغداد2

77.71996/1995االولذكرعراقًاحمد خالد احمد محروقالمدنًالهندسةبغداد3

77.41996/1995االولانثىعراقًشذى ضٌاء محمد الخزرجًالمدنًالهندسةبغداد4

76.91996/1995االولذكرعراقًرافد توفٌق مهدي عجٌنهالمدنًالهندسةبغداد5

76.41996/1995االولذكرعراقًزاهر نوري محمد عوجالمدنًالهندسةبغداد6

74.81996/1995االولانثىعراقًاسماء ٌونس ٌحٌى الطائًالمدنًالهندسةبغداد7

74.71996/1995االولذكرعراقًاٌمن رشٌد محمد الجواريالمدنًالهندسةبغداد8

74.61996/1995االولانثىعراقًهدٌل عبد الجبار احمد المشهدانًالمدنًالهندسةبغداد9

74.41996/1995االولذكرعراقًحسٌن محمود علًالمدنًالهندسةبغداد10

74.21996/1995االولذكرعراقًبسام عٌسى حناالمدنًالهندسةبغداد11

73.21996/1995االولذكرعراقًزهٌر عبد حاجم الساعديالمدنًالهندسةبغداد12

73.21996/1995االولانثىعراقًسراب عاصم حمٌد التكرٌتًالمدنًالهندسةبغداد13

73.11996/1995االولانثىعراقًانوار لؤي محمد رشٌدالمدنًالهندسةبغداد14

73.01996/1995االولانثىعراقًمٌدٌا سالم شرٌف الدباغالمدنًالهندسةبغداد15

72.81996/1995االولانثىعراقًوئام علً صاحب المؤمنالمدنًالهندسةبغداد16

72.31996/1995االولانثىعراقًبشرى سهٌل زبار البوسودهالمدنًالهندسةبغداد17

71.51996/1995االولذكرعراقًهشام عبد الملك قاسمالمدنًالهندسةبغداد18

71.31996/1995االولانثىعراقًفرقد قٌس ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد19

71.21996/1995االولانثىعراقًهٌفاء عبد الرسول علً الزٌديالمدنًالهندسةبغداد20

71.01996/1995االولذكرعراقًٌاسر فوزي عبد شالل القره غولًالمدنًالهندسةبغداد21

69.91996/1995االولذكرعراقًسومر عدنان محمد جواد النجفًالمدنًالهندسةبغداد22

69.51996/1995االولذكرعراقًعلً جاسم عبدالمدنًالهندسةبغداد23

69.51996/1995االولذكرفلسطٌنًمنذر حسٌن عبد الباريالمدنًالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

69.41996/1995االولذكرعراقًحٌدر علوان مهديالمدنًالهندسةبغداد25

69.41996/1995االولانثىعراقًزٌنه خضٌر عباس عنبوريالمدنًالهندسةبغداد26

69.31996/1995االولانثىفلسطٌنًنشوى سعد ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد27

69.21996/1995االولذكرعراقًاسامه كرٌم حمودي القٌسًالمدنًالهندسةبغداد28

69.11996/1995االولذكرعراقًخطاب سلٌم عبد الرزاق الخطابالمدنًالهندسةبغداد29

69.01996/1995االولانثىعراقًبٌداء ثابت حمود السودانًالمدنًالهندسةبغداد30

68.61996/1995االولذكرعراقًحسنٌن محمد نعمه التمٌمًالمدنًالهندسةبغداد31

68.51996/1995االولذكرعراقًعمار عباس علًالمدنًالهندسةبغداد32

68.31996/1995االولانثىعراقًهدٌل خالد عواد العبٌديالمدنًالهندسةبغداد33

68.21996/1995االولذكرعراقًعدي عدنان محمد رشٌدالمدنًالهندسةبغداد34

67.91996/1995االولذكرعراقًاحمد كرٌم ناجً العبٌديالمدنًالهندسةبغداد35

67.01996/1995االولانثىعراقًبراء عدنان حسٌنالمدنًالهندسةبغداد36

66.81996/1995االولذكرعراقًماهر جالل عبٌد الشٌبانًالمدنًالهندسةبغداد37

66.61996/1995االولذكرعراقًاحمد جمال محمود السامرائًالمدنًالهندسةبغداد38

66.61996/1995االولذكرعراقًمشرق طالب محمد الشكرجًالمدنًالهندسةبغداد39

66.61996/1995االولذكرعراقًفراس ٌحٌى وهٌبالمدنًالهندسةبغداد40

66.41996/1995االولذكرعراقًرعد احمد عبدالمدنًالهندسةبغداد41

66.41996/1995االولذكرفلسطٌنًحسن احمد  معٌقلالمدنًالهندسةبغداد42

66.41996/1995االولذكرعراقًحسنٌن سعد عبد الزهره الحارسالمدنًالهندسةبغداد43

66.31996/1995االولانثىعراقًجنان بطرس ٌاقو مٌخائٌلالمدنًالهندسةبغداد44

66.31996/1995االولذكرعراقًحٌدر خلٌل ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد45

66.01996/1995االولذكرعراقًمهدي عبد الحسٌن محمد جواد الصرالمدنًالهندسةبغداد46

66.01996/1995االولانثىعراقًناهده محمد كاظم الشوٌلًالمدنًالهندسةبغداد47

65.81996/1995االولانثىعراقًمٌاده عبد الكرٌم خلف السٌفًالمدنًالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

65.81996/1995االولذكرعراقًارشد فخري كامل رزوق مارٌهالمدنًالهندسةبغداد49

65.61996/1995االولانثىعراقًبان فاضل محمود العقٌلًالمدنًالهندسةبغداد50

65.61996/1995االولانثىعراقًرغد زكً عبد المجٌد البٌاتًالمدنًالهندسةبغداد51

65.41996/1995االولذكرعراقًعلً ولٌد شاكر العبٌديالمدنًالهندسةبغداد52

65.21996/1995االولانثىعراقًزٌنب حنظل  المكاصٌصالمدنًالهندسةبغداد53

65.21996/1995االولذكرعراقًاحمد مخلص عبداللطٌفالمدنًالهندسةبغداد54

65.11996/1995االولذكرعراقًعلً عباس عبودالمدنًالهندسةبغداد55

65.01996/1995االولذكرعراقًامٌر عدنان ناٌف الدلٌمًالمدنًالهندسةبغداد56

64.91996/1995االولانثىعراقًزٌنب حسٌن عبود التمٌمًالمدنًالهندسةبغداد57

64.71996/1995االولذكرعراقًحارث علً توفٌقالمدنًالهندسةبغداد58

64.71996/1995االولانثىعراقًعلٌاء عصام عبدالوهاب البرزنجًالمدنًالهندسةبغداد59

64.61996/1995االولانثىعراقًارٌج شاكرعبدالرضا العكٌلًالمدنًالهندسةبغداد60

64.51996/1995االولانثىعراقًتغرٌد محمدجوادمحمدرضا الكرمالمدنًالهندسةبغداد61

64.41996/1995االولانثىعراقًزٌنه ماجدمحمدتوفٌق العانًالمدنًالهندسةبغداد62

64.31996/1995االولذكرعراقًاحمدكامل محمودالمدنًالهندسةبغداد63

63.81996/1995االولانثىعراقًهبه مازن صبحً الطائًالمدنًالهندسةبغداد64

63.81996/1995االولانثىعراقًفرح سعد عبد الرحمن الحسونالمدنًالهندسةبغداد65

63.71996/1995االولذكرعراقًضٌاء كرٌم عبد علًالمدنًالهندسةبغداد66

63.61996/1995االولانثىعراقًمرٌم عبدالجبار حسن السرايالمدنًالهندسةبغداد67

63.61996/1995االولانثىعراقًعبٌر هاشم هوٌس العقابًالمدنًالهندسةبغداد68

63.61996/1995االولانثىعراقًاسٌل فاضل علً الشمريالمدنًالهندسةبغداد69

63.41996/1995االولانثىعراقًنبراس مؤٌدحمٌدالخزرجًالمدنًالهندسةبغداد70

63.31996/1995االولذكرعراقًحٌدرسلمان احمد الدوريالمدنًالهندسةبغداد71

63.41996/1995االولانثىعراقًزٌنب هاشم حمود وتوتالمدنًالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

63.11996/1995الثانًانثىعراقًلٌلى نجم عبد الالمًالمدنًالهندسةبغداد73

62.71996/1995االولانثىعراقًنوال عبدالسالم فوزيالمدنًالهندسةبغداد74

62.41996/1995االولذكرعراقًزٌاد مٌخائٌل داود حبًالمدنًالهندسةبغداد75

62.41996/1995االولانثىعراقًبسمه عبدالحكٌم  عبد الستار القالمدنًالهندسةبغداد76

62.31996/1995االولذكرعراقًمحمودجمال اسماعٌلالمدنًالهندسةبغداد77

62.31996/1995االولذكرفلسطٌنًنادر عبدالرحمن عبدالهاديالمدنًالهندسةبغداد78

62.21996/1995االولذكرعراقًمحمد مجٌد ٌوسف العباديالمدنًالهندسةبغداد79

62.11996/1995االولذكرعراقًجعفر صادق ابراهٌم العباديالمدنًالهندسةبغداد80

62.11996/1995االولذكرعراقًاٌهاب جواد جعفر الصفارالمدنًالهندسةبغداد81

61.91996/1995االولذكرعراقًوسام نوري ستار الدباغالمدنًالهندسةبغداد82

61.81996/1995االولانثىعراقًسناء عبدجاسم الدلٌمًالمدنًالهندسةبغداد83

61.71996/1995االولانثىعراقًنادٌه ماجداحمدحسن الجنابًالمدنًالهندسةبغداد84

61.61996/1995االولذكرعراقًسامر قٌس كرٌمالمدنًالهندسةبغداد85

61.51996/1995االولانثىعراقًاستبرق شوقً عبدالباري ال مبارالمدنًالهندسةبغداد86

61.31996/1995االولذكرعراقًجبران محسن عبدالحسن العزاويالمدنًالهندسةبغداد87

61.01996/1995االولانثىعراقًرزان عبدالستار محمدالجنابًالمدنًالهندسةبغداد88

61.01996/1995االولانثىعراقًبشرى ٌعرب عبدالكرٌم السلمانالمدنًالهندسةبغداد89

60.81996/1995االولذكرعراقًاٌاد ابراهٌم ٌاسٌن العانًالمدنًالهندسةبغداد90

60.81996/1995االولانثىعراقًعبٌر نضال مروكً بطرسالمدنًالهندسةبغداد91

60.71996/1995االولانثىعراقًاسراء عامر داودالتكرٌتًالمدنًالهندسةبغداد92

60.71996/1995الثانًذكرعراقًجوادعبدالكاظم عباس الزاملًالمدنًالهندسةبغداد93

60.51996/1995االولانثىعراقًرشا حازم محمد علً الحمٌريالمدنًالهندسةبغداد94

60.41996/1995االولذكرعراقًاحمدمعٌن حمٌد مرزهالمدنًالهندسةبغداد95

60.31996/1995االولذكرعراقًسرمداسماعٌل محمدعلًالمدنًالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

60.31996/1995االولانثىعراقًرٌم حكمت نعٌم عبو الجلوالمدنًالهندسةبغداد97

60.21996/1995االولذكرعراقًاحمدسعدالدٌن محمد صالحالمدنًالهندسةبغداد98

60.21996/1995االولذكرعراقًعالء صبار عباسالمدنًالهندسةبغداد99

60.01996/1995الثانًذكرجزائريحاتم بلقاسم علً الهرابًالمدنًالهندسةبغداد100

59.51996/1995االولذكرعراقًفراس هادي محمد القٌسًالمدنًالهندسةبغداد101

59.41996/1995االولانثىعراقًفدوى علً حسٌن التمٌمًالمدنًالهندسةبغداد102

59.11996/1995الثانًانثىفلسطٌنًسهادمحمدابوعودهالمدنًالهندسةبغداد103

59.11996/1995االولانثىعراقًلمٌس علً محمود العبٌديالمدنًالهندسةبغداد104

59.01996/1995االولذكرعراقًمحمدعدنان محمدحسنالمدنًالهندسةبغداد105

59.01996/1995االولذكرعراقًعمار عزٌز رؤوف الحبوبًالمدنًالهندسةبغداد106

58.91996/1995الثانًذكرعراقًمهند موسى حسٌنالمدنًالهندسةبغداد107

58.81996/1995االولانثىعراقًزٌنب جمعه كاظم الخفاجًالمدنًالهندسةبغداد108

58.51996/1995الثانًذكرعراقًمحمد خالد توفٌق اركانالمدنًالهندسةبغداد109

58.41996/1995االولذكرعراقًقٌس عبدالرزاق قاسم الهاشمًالمدنًالهندسةبغداد110

58.41996/1995االولانثىعراقًشٌماء سعٌد جاسمالمدنًالهندسةبغداد111

58.41996/1995االولانثىعراقًنجالء ادهم صبحً بكرالمدنًالهندسةبغداد112

58.31996/1995االولانثىفلسطٌنًسهى حسن شكريالمدنًالهندسةبغداد113

58.31996/1995االولانثىعراقًلٌنا صاموئٌل واغارشاك باباٌانالمدنًالهندسةبغداد114

58.21996/1995االولذكرعراقًعبدالرزاق بن محمدالمدنًالهندسةبغداد115

58.21996/1995االولانثىعراقًاالء احسان حمد العزاويالمدنًالهندسةبغداد116

58.11996/1995االولانثىعراقًفرح عادل عبودي مقدسًالمدنًالهندسةبغداد117

58.11996/1995االولذكرعراقًحسام صالح علٌويالمدنًالهندسةبغداد118

58.11996/1995الثانًانثىعراقًاسٌل غانم جاسم الطهالمدنًالهندسةبغداد119

58.01996/1995الثانًذكرسوريماهر عبدالرحمن عبدالقادرالمدنًالهندسةبغداد120
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58.01996/1995الثانًذكرعراقًعلً لفته عبدالقادرالمدنًالهندسةبغداد121

57.91996/1995الثانًذكرعراقًعالء كرٌم جمعهالمدنًالهندسةبغداد122

57.91996/1995االولانثىعراقًبسمه فٌصل هاشم االعظمًالمدنًالهندسةبغداد123

57.71996/1995االولذكرعراقًعمر جمال جاسمالمدنًالهندسةبغداد124

57.61996/1995الثانًانثىعراقًسماره شاكر محمود علًالمدنًالهندسةبغداد125

57.61996/1995االولذكرعراقًعلً محمود حمٌد القدسًالمدنًالهندسةبغداد126

57.51996/1995الثانًذكرعراقًاثٌر جواد كاظم الطائًالمدنًالهندسةبغداد127

57.41996/1995الثانًانثىعراقًزٌنه مصطفى عطا محمدالعانًالمدنًالهندسةبغداد128

57.21996/1995الثانًانثىعراقًلبنى فرج فتوحً الحدادالمدنًالهندسةبغداد129

57.01996/1995االولانثىعراقًهدى عالء الدٌن محمودالمدنًالهندسةبغداد130

56.71996/1995الثانًانثىعراقًاالء فؤاد جبوري الربٌعًالمدنًالهندسةبغداد131

56.71996/1995الثانًانثىلبنانًرانٌا فاعور محمد مطرالمدنًالهندسةبغداد132

56.61996/1995الثانًذكرعراقًاسامه طالب عٌسى العباديالمدنًالهندسةبغداد133

56.41996/1995الثانًانثىعراقًازهار صباح كاظم  المصلحالمدنًالهندسةبغداد134

56.41996/1995الثانًذكرعراقًمحمد منٌر عٌسى المالئكهالمدنًالهندسةبغداد135

56.31996/1995االولانثىعراقًزٌنه خضٌر عباس العزاويالمدنًالهندسةبغداد136

56.31996/1995الثانًانثىعراقًلٌنا محمود عبدالكرٌم العطارالمدنًالهندسةبغداد137

56.01996/1995الثانًذكرعراقًجلٌل فوزي جلٌل بطًالمدنًالهندسةبغداد138

56.01996/1995االولانثىعراقًزحل قٌس خلٌل الطهالمدنًالهندسةبغداد139

55.91996/1995الثانًانثىعراقًزٌنب حفظً سعٌد عبدعلًالمدنًالهندسةبغداد140

55.71996/1995االولانثىعراقًتاله عدنان علً الخطٌبالمدنًالهندسةبغداد141

55.71996/1995االولذكرعراقًحٌدر فاروق عبدالسالم عونًالمدنًالهندسةبغداد142

55.21996/1995االولذكرعراقًفراس عصام حسٌن النجارالمدنًالهندسةبغداد143

55.21996/1995االولانثىعراقًنجمه علً صالح مهدي العباديالمدنًالهندسةبغداد144
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55.11996/1995االولانثىفلسطٌنًابتسام احمد منصورالمدنًالهندسةبغداد145

54.91996/1995الثانًانثىعراقًرنا حافظ محمود المهٌديالمدنًالهندسةبغداد146

54.61996/1995الثانًذكرعراقًعماد فاضل رشٌد العجٌلًالمدنًالهندسةبغداد147

54.51996/1995الثانًانثىعراقًدالل سهٌل رضاالمدنًالهندسةبغداد148

54.51996/1995الثانًذكرعراقًمعتصم مجٌد حمٌدالمدنًالهندسةبغداد149

54.41996/1995الثانًانثىعراقًعذراء عباس هاتف الغضبان المدنًالهندسةبغداد150

54.21996/1995الثانًانثىعراقًرنا فؤاد جبر زهرونالمدنًالهندسةبغداد151

53.81996/1995الثانًانثىعراقًهدى عادل محمدالمدنًالهندسةبغداد152

52.81996/1995الثانًانثىعراقًرند زهاء حسٌن الطائًالمدنًالهندسةبغداد153

52.51996/1995الثانًانثىعراقًنغم خلٌل ابراهٌم العانًالمدنًالهندسةبغداد154

52.01996/1995االولذكرعراقًحسام محمد ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد155

50.91996/1995الثانًذكرعراقًاحمد علً سلمانالمدنًالهندسةبغداد156

50.61996/1995الثانًانثىفلسطٌنًروال نهاد عبد الوهابالمدنًالهندسةبغداد157

49.31996/1995الثانًذكرعراقًمظهر صبٌح عبد هللاالمدنًالهندسةبغداد158

48.61996/1995الثانًذكرعراقًعماد خلف منصورالمدنًالهندسةبغداد159

48.21996/1995االولذكرعراقًعبد هللا حبٌب حمزهالمدنًالهندسةبغداد160

43.41996/1995االولذكرعراقًسالم علً هاشم المدنًالهندسةبغداد161

39.61996/1995الثانًانثىعراقًاعراف مهديالمدنًالهندسةبغداد162

30.61996/1995االولانثىعراقًاخالص خلفالمدنًالهندسةبغداد163

27.21996/1995االولذكرعراقًاحمد رامً صابرالمدنًالهندسةبغداد164

22.81996/1995الثانًذكرعراقًعطٌل احمد صابرالمدنًالهندسةبغداد165

21.81996/1995الثانًذكرعراقًعمار عدنان عبودالمدنًالهندسةبغداد166


