
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2001-83,1722000االولذكرعراقً فراس عبد الرضاالمدنًالهندسةبغداد1

2001-76,8502000االولذكرعراقً زٌد فضٌل وثٌج الضرٌسالمدنًالهندسةبغداد2

2001-76,2572000االولأنثىعراقً دٌنة مخٌف حمزة الجبوريالمدنًالهندسةبغداد3

2001-75,8832000االولذكرعراقً حٌدر حسن عبد هللا الجعاريالمدنًالهندسةبغداد4

2001-75,7552000االولأنثىعراقً االء ولٌد حمٌد العانًالمدنًالهندسةبغداد5

2001-75,6202000االولذكرعراقً محمد محمود سعٌد البهنساويالمدنًالهندسةبغداد6

2001-74,6692000االولذكرعراقً محمد عبد الجبار عبد الستار خانالمدنًالهندسةبغداد7

2001-73,6342000االولذكرعراقً احمد عدنان كاظم التاجرالمدنًالهندسةبغداد8

2001-72,9262000االولذكرعراقً محمود علً محمود صافًالمدنًالهندسةبغداد9

2001-72,5712000االولذكرعراقً محمد عبد الزهرة تركًالمدنًالهندسةبغداد10

2001-71,8432000االولذكرعراقً لؤي جاسب مولى الكعبًالمدنًالهندسةبغداد11

2001-71,3832000االولذكرعراقً صباح هاشم محمدالمدنًالهندسةبغداد12

2001-71,0592000االولذكرعراقً محمد كامل صادق الربٌعًالمدنًالهندسةبغداد13

2001-70,7392000االولذكرعراقً ماهر محمد عطا هللا عبد الدٌنالمدنًالهندسةبغداد14

2001-70,7282000االولذكرعراقً غسان علً عبد الحسن السودانًالمدنًالهندسةبغداد15

2001-70,0802000االولذكرعراقً فادي ٌحٌى محمد ابو جملالمدنًالهندسةبغداد16

2001-69,7792000االولذكرعراقً حمٌد مرزة متعب العبوديالمدنًالهندسةبغداد17

2001-69,5522000االولأنثىعراقً شٌماء حسنً جواد القزازالمدنًالهندسةبغداد18

2001-69,3802000االولأنثىعراقً رنا جواد كاظم القٌسًالمدنًالهندسةبغداد19

2001-69,2242000االولذكرعراقً ضٌاء غازي محمد الباويالمدنًالهندسةبغداد20

2001-69,1842000االولذكرعراقً مصطفى موسى صالح العماريالمدنًالهندسةبغداد21

2001-68,9672000االولذكرعراقً جعفر صادق عبد الحسٌن الطاهريالمدنًالهندسةبغداد22

2001-68,6632000االولذكرعراقً احمد حسٌن سلمان انزاراتالمدنًالهندسةبغداد23

2001-68,1632000االولأنثىعراقً عبٌر عقٌل مجٌد الموسويالمدنًالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2001-68,1492000االولذكرعراقً احمد علً صادق المحمدالمدنًالهندسةبغداد25

2001-67,4062000االولأنثىعراقً خلود هاشم هوٌس العقابًالمدنًالهندسةبغداد26

2001-66,9952000االولأنثىعراقً ٌسر شامل فاضل المختارالمدنًالهندسةبغداد27

2001-66,7102000االولأنثىعراقً سمر علً حسن الخفاجًالمدنًالهندسةبغداد28

2001-66,5382000االولأنثىعراقً رانٌة محمد عبد اشبٌرالمدنًالهندسةبغداد29

2001-66,1962000االولذكرعراقً محمد محمود هادي العالقالمدنًالهندسةبغداد30

2001-66,0952000الثانًذكرعراقً عمار سعدون عبد الوهاب الجٌالًالمدنًالهندسةبغداد31

2001-65,8462000االولذكرعراقً زٌد صالح كرم علً الوقارالمدنًالهندسةبغداد32

2001-65,2352000االولذكرعراقً محمد مؤٌد حربً الشالجًالمدنًالهندسةبغداد33

2001-65,1602000االولذكرعراقً علً بهجت عٌسى الرفاعًالمدنًالهندسةبغداد34

2001-65,0862000االولذكرعراقً ٌزن لبٌب حبٌب مطلوبالمدنًالهندسةبغداد35

2001-65,0792000االولأنثىعراقً نور انس علً رزاق المكرمالمدنًالهندسةبغداد36

2001-64,6622000االولذكرعراقً عالء ٌوسف موسى الموسويالمدنًالهندسةبغداد37

2001-64,3512000االولأنثىعراقً لندا صباح جواد بهٌهالمدنًالهندسةبغداد38

2001-64,1402000الثانًأنثىعراقً فرح عماد نعمت الدملوجًالمدنًالهندسةبغداد39

2001-64,0672000االولأنثىعراقً زٌنة شاكر سعٌد الدالل المدنًالهندسةبغداد40

2001-64,0252000االولأنثىعراقً رنا عبد الوهاب محمد الباجالنًالمدنًالهندسةبغداد41

2001-64,0002000االولذكرعراقً عمر عبد الحمٌد عبد الستارالمدنًالهندسةبغداد42

2001-63,9312000االولذكرعراقً علً احمد سلمان الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد43

2001-63,9192000االولأنثىعراقً رشا عبد الجبار عبد الرحمنالمدنًالهندسةبغداد44

2001-63,8962000االولذكرعراقً احمد صالح عٌسى الشوهانًالمدنًالهندسةبغداد45

2001-63,8422000االولأنثىعراقً اٌناس سعدي سلمان العكٌديالمدنًالهندسةبغداد46

2001-63,6242000االولذكرعراقً عادل عبد االمٌر عودة الخفاجًالمدنًالهندسةبغداد47

2001-63,5612000االولأنثىعراقً اٌمان جواد احمد شكشكالمدنًالهندسةبغداد48
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2001-63,5262000االولذكرعراقً تمار علً حسٌن الخزعلًالمدنًالهندسةبغداد49

2001-63,5042000االولأنثىعراقً دالٌا ادٌب عزٌز عقراويالمدنًالهندسةبغداد50

2001-63,4572000االولذكرعراقً عمار حسن احمد اللملومًالمدنًالهندسةبغداد51

2001-63,3512000االولأنثىعراقً اٌناس ثامر صالح عوده الربٌعًالمدنًالهندسةبغداد52

2001-63,2822000االولأنثىعراقً سوزان نهاد سعٌد فهٌم ال حوٌزالمدنًالهندسةبغداد53

2001-62,9972000االولأنثىعراقً حنان كمال مهدي الجبوريالمدنًالهندسةبغداد54

2001-62,9642000االولذكرعراقً جبار عٌدان بلًالمدنًالهندسةبغداد55

2001-62,9462000االولذكرعراقً مسار نعمان صدام الربٌعًالمدنًالهندسةبغداد56

2001-62,7762000االولأنثىعراقً جوان برهان عادل الجافالمدنًالهندسةبغداد57

2001-62,6662000االولذكرعراقً عمر ناجً محمود المشهدانًالمدنًالهندسةبغداد58

2001-62,6472000الثانًذكرعراقً جمٌل خالد جمٌل الهورالمدنًالهندسةبغداد59

2001-62,5382000االولأنثىعراقً افراح طارق مجٌد الكرخًالمدنًالهندسةبغداد60

2001-62,5122000االولذكرعراقً مهدي صالح طالب الموسويالمدنًالهندسةبغداد61

2001-62,3632000االولأنثىعراقً رونق راجح عبد االمٌر حسٌنالمدنًالهندسةبغداد62

2001-62,2582000االولذكرعراقً عصام صبحً خزعل العباسًالمدنًالهندسةبغداد63

2001-62,2412000االولذكرعراقً همام عبد االمٌر المدنًالهندسةبغداد64

2001-62,1992000االولذكرعراقً مٌثاق مطر فلحًالمدنًالهندسةبغداد65

2001-62,1512000االولذكرعراقً علً سرحان خفً المكصوصًالمدنًالهندسةبغداد66

2001-62,0272000االولذكرعراقً نصٌر خلٌل ابراهٌم الشابندرالمدنًالهندسةبغداد67

2001-61,9822000االولذكرعراقً مثنى جاسم محمد الجبوريالمدنًالهندسةبغداد68

2001-61,8702000االولذكرعراقً ولٌد خالد كاطعالمدنًالهندسةبغداد69

2001-61,7552000االولذكرعراقً لٌث ماجد عبد الكرٌم قنبر اغاالمدنًالهندسةبغداد70

2001-61,5442000االولذكرعراقً حسٌن عبد الوهاب رزوقً الشٌخلًالمدنًالهندسةبغداد71

2001-61,4502000االولأنثىعراقً ٌسرى طالب ابراهٌم العقابًالمدنًالهندسةبغداد72
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2001-61,2932000الثانًذكرعراقً قٌس فتحً حمودي الموسويالمدنًالهندسةبغداد73

2001-61,2652000الثانًذكرعراقً حٌدر صبحً ابراهٌم العبٌديالمدنًالهندسةبغداد74

2001-61,0992000الثانًذكرعراقً عبد الرحٌم عبد الجلٌل عبد الواحدالمدنًالهندسةبغداد75

2001-60,9792000االولذكرعراقً جواد كاظم خنجر البخاتًالمدنًالهندسةبغداد76

2001-60,9752000االولذكرعراقً احمد نعمان ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد77

2001-60,9482000االولذكرعراقً اٌسر محمد جواد عبد الحسٌنالمدنًالهندسةبغداد78

2001-60,8142000االولذكرعراقً حارث بهجت احمد جمٌل االلوسًالمدنًالهندسةبغداد79

2001-60,8012000االولأنثىعراقً ابتسام محمد احمدالمدنًالهندسةبغداد80

2001-60,5472000االولذكرعراقً محمد فاضل حمد العزاويالمدنًالهندسةبغداد81

2001-60,5262000الثانًذكرعراقً احمد طالب حسن الغوالبالمدنًالهندسةبغداد82

2001-60,4092000االولذكرعراقً علً حسٌن طرخان السلطانًالمدنًالهندسةبغداد83

2001-60,3862000االولذكرعراقً محمد علً راشد الصالحالمدنًالهندسةبغداد84

2001-60,2462000االولذكرعراقً مصطفى جمٌل نجٌب الحبٌبالمدنًالهندسةبغداد85

2001-60,1452000الثانًذكرعراقً علً اسماعٌل رضاالمدنًالهندسةبغداد86

2001-60,0012000االولذكرعراقً صباح مجٌد هاديالمدنًالهندسةبغداد87

2001-59,9502000االولذكرعراقً مهند محمد داود السامرائًالمدنًالهندسةبغداد88

2001-59,9372000االولأنثىعراقً بسمة ولٌد جاسم الدلٌمًالمدنًالهندسةبغداد89

2001-59,9272000الثانًذكرعراقً كوران محمد محمد علًالمدنًالهندسةبغداد90

2001-59,9132000الثانًأنثىعراقً اسماء حسٌن علً السعديالمدنًالهندسةبغداد91

2001-59,9052000االولذكرعراقً نزار جالوي تركً الشامًالمدنًالهندسةبغداد92

2001-59,7332000الثانًذكرعراقً احمد مجٌد علً المكرمالمدنًالهندسةبغداد93

2001-59,6822000الثانًذكرعراقً ٌاسر رشدي خالد التكرٌتًالمدنًالهندسةبغداد94

2001-59,5592000االولذكرعراقً بسٌم عبد الرزاق محمد العٌسويالمدنًالهندسةبغداد95

2001-59,4312000االولأنثىعراقً رامٌة عبد الرزاق حسٌن النعٌمًالمدنًالهندسةبغداد96
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2001-59,3602000االولذكرعراقً مازن ضٌاء نوري الموسويالمدنًالهندسةبغداد97

2001-59,2962000الثانًذكرعراقً احمد محً قاسم الالمًالمدنًالهندسةبغداد98

2001-59,1722000االولذكرعراقً اٌسر ٌحٌى ماجد الحبٌب المدنًالهندسةبغداد99

2001-59,0972000الثانًذكرعراقً خالد رشٌد عباس المسعوديالمدنًالهندسةبغداد100

2001-59,0612000الثانًأنثىعراقً سوالف سهٌل نجم البٌاتًالمدنًالهندسةبغداد101

2001-59,0572000االولذكرعراقً وسام اسماعٌل هاشم  المالالمدنًالهندسةبغداد102

2001-58,9912000الثانًذكرعراقً ٌاسر طارق عباس الكرغولًالمدنًالهندسةبغداد103

2001-58,9492000الثانًذكرعراقً محمد بدر فرحان الزٌديالمدنًالهندسةبغداد104

2001-58,8732000االولذكرعراقً علً مرتضى علًالمدنًالهندسةبغداد105

2001-58,8402000االولذكرعراقً عمار وجديالمدنًالهندسةبغداد106

2001-58,7932000الثانًذكرعراقً حسنٌن رضا رزوقً زٌنًالمدنًالهندسةبغداد107

2001-58,7682000االولأنثىعراقً حال جنان اٌلٌاالمدنًالهندسةبغداد108

2001-58,6512000االولأنثىعراقً وسن ثامر صالح عودة الرببٌعًالمدنًالهندسةبغداد109

2001-58,2412000االولأنثىعراقً اسٌل مهدي راضً الالمًالمدنًالهندسةبغداد110

2001-58,1652000االولذكرعراقً اسامة خلٌل ابراهٌم العبٌديالمدنًالهندسةبغداد111

2001-58,1192000االولذكرعراقً احمد مهدي محمد البو محمدالمدنًالهندسةبغداد112

2001-57,9842000الثانًذكرعراقً لؤي حسن جناح العانًالمدنًالهندسةبغداد113

2001-57,9412000االولذكرعراقً رٌاض طعمة حازم الكنانًالمدنًالهندسةبغداد114

2001-57,9052000الثانًذكرعراقً احمد محمد كندوريالمدنًالهندسةبغداد115

2001-57,8532000الثانًأنثىعراقً نغم عادل محسن الخفاجًالمدنًالهندسةبغداد116

2001-57,6852000االولذكرعراقً سٌف الدٌن علً حسن النحويالمدنًالهندسةبغداد117

2001-57,5832000الثانًذكرعراقً احمد كاظم عبد الرضا الربٌعًالمدنًالهندسةبغداد118

2001-57,4942000االولذكرعراقً سنان سالم محسن ابو زٌدالمدنًالهندسةبغداد119

2001-57,4802000االولذكرعراقً حٌدر علً صالحالمدنًالهندسةبغداد120
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2001-57,4332000الثانًذكرعراقً مؤٌد اسماعٌل جاسمالمدنًالهندسةبغداد121

2001-57,2932000االولذكرعراقً سرمد نجم عبد االمٌر البٌاتًالمدنًالهندسةبغداد122

2001-57,2592000االولأنثىعراقً علٌاء حربً ابراهٌم االورفلًالمدنًالهندسةبغداد123

2001-57,2542000الثانًذكرعراقً راسم خلف جٌاد الركابًالمدنًالهندسةبغداد124

2001-57,1912000االولذكرعراقً عدنان فرحان هنٌدي الطائًالمدنًالهندسةبغداد125

2001-57,1492000الثانًذكرعراقً اسعد نجٌب طاهر الموسويالمدنًالهندسةبغداد126

2001-56,9652000الثانًذكرعراقً سمٌر داود عبد الرحمنالمدنًالهندسةبغداد127

2001-56,9562000االولأنثىعراقً بان عامر عبد الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد128

2001-56,9052000الثانًذكرعراقً شاكر محمود حدٌد المسعوديالمدنًالهندسةبغداد129

2001-56,6642000االولذكرعراقً احمد راشد طالل الخزاعًالمدنًالهندسةبغداد130

2001-56,6622000االولذكرعراقً حمٌد فاضل عبد الحمٌد الشوكالمدنًالهندسةبغداد131

2001-56,6302000الثانًذكرعراقً طالب حاتم عبد الكرٌم البرزنجًالمدنًالهندسةبغداد132

2001-56,5862000الثانًذكرعراقً همام محمد حسٌن المختارالمدنًالهندسةبغداد133

2001-56,5122000الثانًذكرعراقً حسٌن كاظم حجٌل شمريالمدنًالهندسةبغداد134

2001-56,4652000الثانًذكرعراقً عصام مجٌد عبد الكرٌم الشرعالمدنًالهندسةبغداد135

2001-56,2232000الثانًذكرعراقً سفٌان فائز مصطفى موسىالمدنًالهندسةبغداد136

2001-56,0452000الثانًذكرعراقً صالح مهدي علً الهنداويالمدنًالهندسةبغداد137

2001-56,0202000الثانًذكرعراقً عبد الهادي طرٌف كاظم الجنابًالمدنًالهندسةبغداد138

2001-55,9952000االولأنثىعراقً اٌناس محمد احمد ابو زلٌخةالمدنًالهندسةبغداد139

2001-55,9042000االولذكرعراقً ولٌد خالد محمود البٌاتًالمدنًالهندسةبغداد140

2001-55,7562000الثانًذكرعراقً سلوان علً عبد الطولًالمدنًالهندسةبغداد141

2001-55,7412000الثانًذكرعراقً طالب داغر كاظم الحمودالمدنًالهندسةبغداد142

2001-55,3782000الثانًذكرعراقً رزكار عثمان محمد البرزنجًالمدنًالهندسةبغداد143

2001-55,2502000الثانًذكرعراقً محمد باقر عباس كاظم المولىالمدنًالهندسةبغداد144
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2001-55,0902000الثانًأنثىعراقً سمر قحطان شاكر العبٌديالمدنًالهندسةبغداد145

2001-53,8882000االولأنثىعراقً حنان علً حسٌن الساعديالمدنًالهندسةبغداد146

2001-53,7832000الثانًذكرعراقً موسى عصام موسىالمدنًالهندسةبغداد147


