
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2002-82.992003االولذكرعراقًنزار جابر حبٌب المدنًالهندسهبغداد1

2002-81.482003االولأنثىعراقًهدى حسٌن احمد المدنًالهندسهبغداد2

2002-80.692003االولأنثىعراقًندى حسام صبحً المدنًالهندسهبغداد3

2002-78.842003االولذكرعراقًٌوسف صاحب جعفر المدنًالهندسهبغداد4

2002-77.832003االولذكرعراقًعدي لطٌف جاسمالمدنًالهندسهبغداد5

2002-75.762003االولأنثىعراقًرقٌة هادي رشٌد المدنًالهندسهبغداد6

2002-74.162003االولأنثىعراقًأمنة حامد شهاب المختارالمدنًالهندسهبغداد7

2002-73.872003االولأنثىعراقًجنان لفتة عباس المدنًالهندسهبغداد8

2002-73.192003االولذكرعراقًحٌدر منذر صلٌبً المدنًالهندسهبغداد9

2002-72.992003االولأنثىعراقًنبأ نزار خالد  المدنًالهندسهبغداد10

2002-72.912003االولذكرعراقًأحمد غسان منهل المدنًالهندسهبغداد11

2002-72.672003االولذكرعراقًعلً محمود شمس حمد المدنًالهندسهبغداد12

2002-71.682003االولذكرعراقًأحمد سامً سعٌد المدنًالهندسهبغداد13

2002-71.312003االولأنثىعراقًأالء عبد الرحمن محمد المدنًالهندسهبغداد14

2002-70.942003االولذكرعراقًجبار عبد العالً كاظم المدنًالهندسهبغداد15

2002-70.392003االولذكرعراقًأسامة منعم عبد هللاالمدنًالهندسهبغداد16

2002-70.282003االولذكرعراقًٌزٌد صالح الدٌن فرٌد المدنًالهندسهبغداد17

2002-70.002003االولانثىعراقًسمارة زهٌر عبد الحسن المدنًالهندسهبغداد18

2002-69.922003االولذكرعراقًحٌدر ضٌاء ناجً  المدنًالهندسهبغداد19

2002-69.662003االولذكرعراقًفادي سعد ولٌم المدنًالهندسهبغداد20

2002-69.352003االولذكرعراقًٌاسر فرٌد علً المدنًالهندسهبغداد21

2002-69.342003االولأنثىعراقًعلٌاء حسٌن علً المدنًالهندسهبغداد22

2002-69.232003االولذكرعراقًمصطفى طارق خضٌر المدنًالهندسهبغداد23

2002-69.082003االولأنثىعراقًمٌنا صباح عبد الغنً المدنًالهندسهبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2002-68.562003االولأنثىعراقًرفٌف موسى خلف المدنًالهندسهبغداد25

2002-68.132003االولأنثىعراقًأٌالف محمد رشٌد المدنًالهندسهبغداد26

2002-67.592003االولأنثىعراقًأرٌج هضام طهالمدنًالهندسهبغداد27

2002-67.132003االولأنثىعراقًعلٌاء خضٌر محسنالمدنًالهندسهبغداد28

2002-67.122003االولأنثىعراقًأن سعد هللا خرجوالمدنًالهندسهبغداد29

2002-66.612003االولذكرعراقًصبٌح ثامر فاضلالمدنًالهندسهبغداد30

2002-66.592003االولذكرعراقًأٌهاب عبد الفتاح بركات المدنًالهندسهبغداد31

2002-66.582003االولذكرعراقًبهاء عزٌز مناورالمدنًالهندسهبغداد32

2002-66.372003االولأنثىعراقًنور حسٌن خٌر هللاالمدنًالهندسهبغداد33

2002-65.942003االولأنثىعراقًلقاء أحمد كمالالمدنًالهندسهبغداد34

2002-65.882003االولذكرعراقًعمر حسن جبار المدنًالهندسهبغداد35

2002-65.852003االولأنثىعراقًراوٌة نوري المدنًالهندسهبغداد36

2002-65.542003االولأنثىعراقًرحاب عبد الجبار عبد الغنًالمدنًالهندسهبغداد37

2002-65.522003االولذكرعراقًسٌف صالح جعفرالمدنًالهندسهبغداد38

2002-65.352003االولأنثىعراقًشٌماء توفٌق علً المدنًالهندسهبغداد39

2002-64.692003االولأنثىعراقًحلى محمد صادق محسن المدنًالهندسهبغداد40

2002-64.392003االولذكرعراقًعمار موسى حسن المدنًالهندسهبغداد41

2002-64.162003االولذكرعراقًسنان أدٌب عبد الكرٌم المدنًالهندسهبغداد42

2002-64.152003االولأنثىعراقًنبراس عباس حربًالمدنًالهندسهبغداد43

2002-64.032003االولذكرعراقًأصٌل سمٌر مكًالمدنًالهندسهبغداد44

2002-63.892003االولذكرعراقًهمام خالد حمديالمدنًالهندسهبغداد45

2002-63.822003االولذكرعراقًحسنٌن مرتضى محمد المدنًالهندسهبغداد46

2002-63.722003االولذكرعراقًعالء ٌاسٌن رشٌدالمدنًالهندسهبغداد47

2002-63.692003االولذكرعراقًحسٌن عمر محمد المدنًالهندسهبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2002-63.582003االولذكرعراقًأدٌب اسعد عبد المجٌد الفوزيالمدنًالهندسهبغداد49

2002-63.332003االولذكرعراقًنورس بهجت محمد المدنًالهندسهبغداد50

2002-63.312003االولأنثىعراقًشٌرٌن حسبن كاظم المدنًالهندسهبغداد51

2002-63.282003االولذكرعراقًعلً حسام الدٌن رؤوفالمدنًالهندسهبغداد52

2002-62.952003االولذكرعراقًعبد الناصر احمد عثمانالمدنًالهندسهبغداد53

2002-62.942003االولأنثىعراقًنهال عادل فخري المدنًالهندسهبغداد54

2002-62.932003االولذكرعراقًمعتز هوبً محمدالمدنًالهندسهبغداد55

2002-62.802003االولأنثىعراقًمروة فاروق المدنًالهندسهبغداد56

2002-62.562003االولذكرعراقًمحمد عامر عبد الكرٌمالمدنًالهندسهبغداد57

2002-62.442003االولذكرعراقًزانا جاسم محمدالمدنًالهندسهبغداد58

2002-62.422003االولأنثىعراقًاٌمان جواد دخٌل المدنًالهندسهبغداد59

2002-62.422003االولذكرعراقًحامد عبد الحسٌن علًالمدنًالهندسهبغداد60

2002-62.412003االولذكرعراقًهٌثم فاضل شهابالمدنًالهندسهبغداد61

2002-62.332003االولأنثىعراقًسحر نجاة شكورالمدنًالهندسهبغداد62

2002-62.322003االولأنثىعراقًدنٌا سمٌر محمدالمدنًالهندسهبغداد63

2002-62.312003االولذكرعراقًمحمد فخري مرهجالمدنًالهندسهبغداد64

2002-62.162003االولذكرعراقًحسن فالح حسن المدنًالهندسهبغداد65

2002-62.132003االولذكرعراقًمناف جاسم عبٌد المدنًالهندسهبغداد66

2002-62.032003االولأنثىعراقًابتسام عبد هللا حمٌد المدنًالهندسهبغداد67

2002-61.912003االولأنثىعراقًغادة عالء رضاالمدنًالهندسهبغداد68

2002-61.642003االولأنثىعراقًهبة جلٌل عبدالمدنًالهندسهبغداد69

2002-61.602003االولذكرعراقًمحمد غازي كرٌم المدنًالهندسهبغداد70

2002-61.592003االولذكرعراقًعمر حسٌن احمدالمدنًالهندسهبغداد71

2002-61.462003االولأنثىعراقًحال محسن حٌدرالمدنًالهندسهبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2002-61.382003االولأنثىعراقًهدٌل عباس فرحان المدنًالهندسهبغداد73

2002-61.072003االولأنثىعراقًنورا ادور اوراهامالمدنًالهندسهبغداد74

2002-60.852003االولذكرعراقًاحمد أبراهٌم عبد علً المدنًالهندسهبغداد75

2002-60.572003االولذكرعراقًمثنى حارث محمدالمدنًالهندسهبغداد76

2002-60.282003االولذكرعراقًوسام مصطفى حسنالمدنًالهندسهبغداد77

2002-60.212003االولذكرعراقًحٌدر طه ٌاسٌن المدنًالهندسهبغداد78

2002-60.222003االولذكرعراقًزٌاد حسن موسىالمدنًالهندسهبغداد79

2002-60.132003الثانًذكرعراقًمهند قٌس عبد الجبارالمدنًالهندسهبغداد80

2002-59.792003االولذكرعراقًعلً محمد صالح المدنًالهندسهبغداد81

2002-59.742003االولأنثىعراقًاسماء خلٌل ابراهٌم المدنًالهندسهبغداد82

2002-59.662003االولذكرعراقًعلً هشام محمدالمدنًالهندسهبغداد83

2002-59.512003االولذكرعراقًمحمد غازي مهدي المدنًالهندسهبغداد84

2002-59.422003االولذكرعراقًاسامة صادق هاشم المدنًالهندسهبغداد85

2002-59.372003االولذكرعراقًسٌف سعد صالحالمدنًالهندسهبغداد86

2002-59.282003الثانًذكرعراقًادرٌس فاظل ظاهرالمدنًالهندسهبغداد87

2002-59.202003االولذكرعراقًانس صباح غنًالمدنًالهندسهبغداد88

2002-59.182003االولأنثىعراقًمرٌم عبد هللا المدنًالهندسهبغداد89

2002-59.132003الثانًأنثىعراقًفٌفٌان فائق عطٌةالمدنًالهندسهبغداد90

2002-59.112003االولذكرعراقًمحمد قاسم أموريالمدنًالهندسهبغداد91

2002-58.932003االولذكرعراقًصدام حسٌن جاسم المدنًالهندسهبغداد92

2002-58.912003االولذكرعراقًمهند والً موحًالمدنًالهندسهبغداد93

2002-58.792003االولذكرعراقًاحمد عبد المحسن عبد المجٌد المدنًالهندسهبغداد94

2002-58.742003االولذكرعراقًاصٌل علً سلمان المدنًالهندسهبغداد95

2002-58.612003الثانًذكرعراقًاٌسر علً مطشر المدنًالهندسهبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2002-58.592003االولذكرعراقًرافد كرٌم محمدالمدنًالهندسهبغداد97

2002-58.562003االولذكرعراقًماجد نعٌم حمود المدنًالهندسهبغداد98

2002-58.512003الثانًأنثىعراقًأنتصار وحٌد ابراهٌم المدنًالهندسهبغداد99

2002-58.342003االولأنثىعراقًنهال عادل محمود المدنًالهندسهبغداد100

2002-58.072003الثانًذكرعراقًهٌثم محمد عبد المنعم المدنًالهندسهبغداد101

2002-57.982003الثانًذكرعراقًصفاء عالء الدٌن عبد الستارالمدنًالهندسهبغداد102

2002-57.952003االولأنثىعراقًرنا صالح محمدالمدنًالهندسهبغداد103

2002-57.832003الثانًذكرعراقًعالء حسن خضرالمدنًالهندسهبغداد104

2002-57.732003االولأنثىعراقًأسراء طارق محمدالمندالويالمدنًالهندسهبغداد105

2002-57.592003االولذكرعراقًلٌث ضرغام عبد الكرٌم المدنًالهندسهبغداد106

2002-57.582003الثانًذكرعراقًعمر سعد ناجً المدنًالهندسهبغداد107

2002-57.402003االولذكرعراقًمحمود محمد ناجً المدنًالهندسهبغداد108

2002-56.772003الثانًذكرعراقًعدي عدنان مهدي المدنًالهندسهبغداد109

2002-56.692003االولذكرعراقًصفاء حسٌن ترف المدنًالهندسهبغداد110

2002-56.112003االولأنثىعراقًامل كرٌم جلٌل المدنًالهندسهبغداد111

2002-55.752003الثانًأنثىعراقًروض عبد المجٌد المدنًالهندسهبغداد112

2002-55.662003االولأنثىعراقًسارة جالل عمران موسىالمدنًالهندسهبغداد113


