
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2003-84.442004االولذكرعراقً عالء خلٌل أسماعٌل المدنًالهندسةبغداد1

2003-83.792004االولذكرعراقً مالك داخل شنٌن العكٌلًالمدنًالهندسةبغداد2

2003-83.552004االولذكرعراقً عمر فٌصل احمد البٌرقدارالمدنًالهندسةبغداد3

2003-79.122004االولذكرعراقً زٌاد جاسم فاضل الزبٌديالمدنًالهندسةبغداد4

2003-77.742004االولذكرعراقً حسٌن عباس علوان العباديالمدنًالهندسةبغداد5

2003-75.052004االولذكرعراقً صدام احمد كاظم المدنًالهندسةبغداد6

2003-74.182004االولأنثىعراقً رحاب عبد الرزاق ابراهٌم المدنًالهندسةبغداد7

2003-74.042004االولأنثىعراقً هبة ممتاز خلٌل المدنًالهندسةبغداد8

2003-73.622004االولذكرعراقً احمد وضاح جبر المدنًالهندسةبغداد9

2003-73.242004االولذكرعراقً خلدون خلف محمودالمدنًالهندسةبغداد10

2003-72.962004االولذكرعراقً احمد بنوان حسن الكنانًالمدنًالهندسةبغداد11

2003-72.582004االولذكرعراقً حسن محمد محمود عباسالمدنًالهندسةبغداد12

2003-71.982004االولذكرعراقً احمد مهدي حمٌد العباٌجًالمدنًالهندسةبغداد13

2003-71.772004االولذكرعراقً أنور صباح علً البفالنًالمدنًالهندسةبغداد14

2003-71.702004االولأنثىعراقً وئام علً عبد المدنًالهندسةبغداد15

2003-71.162004االولذكرعراقً محمد مالك جلٌل العبٌدي المدنًالهندسةبغداد16

2003-70.962004االولأنثىعراقً امال حسون عبد الربٌعً المدنًالهندسةبغداد17

2003-70.692004االولأنثىعراقً سحر موسى كاظم المدنًالهندسةبغداد18

2003-70.412004االولذكرعراقً ادهم عبد الستار حمٌد العبٌدي المدنًالهندسةبغداد19

2003-70.312004االولذكرعراقً مثنى صائب صالح السعٌديالمدنًالهندسةبغداد20

2003-70.102004االولذكراردنًعالء جمال محمد كنعان المدنًالهندسةبغداد21

2003-70.062004االولأنثىعراقً رنا فائق عبد اللطٌف الحدٌثًالمدنًالهندسةبغداد22

2003-69.872004االولذكرعراقً احمد فاضل محمد البصري المدنًالهندسةبغداد23

2003-69.212004االولذكرعراقً سامر موفق خضر حدادالمدنًالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2003-68.842004االولذكرعراقً عمر عبد العزٌز علً السامرائً المدنًالهندسةبغداد25

2003-68.032004االولذكرعراقً عالء قاسم مهدي الدهلكًالمدنًالهندسةبغداد26

2003-67.982004االولأنثىعراقً سوزان علً صادق التمٌمً المدنًالهندسةبغداد27

2003-67.862004االولذكرعراقً سٌف رعد علً أغاالمدنًالهندسةبغداد28

2003-67.482004االولذكرعراقً صالح عبد المهدي حمٌد العمٌري المدنًالهندسةبغداد29

2003-67.252004االولذكرعراقً رائد عدنان علً الفتالوي المدنًالهندسةبغداد30

2003-66.992004االولذكرعراقً جاسم محمد عبد هللا المدنًالهندسةبغداد31

2003-66.792004االولذكرعراقً حٌدر حسام مال هللا الٌحٌى المدنًالهندسةبغداد32

2003-66.222004االولذكرعراقً عمر علً ابرهٌم المشهدانًالمدنًالهندسةبغداد33

2003-66.182004االولذكرعراقً حٌدر مؤٌد جاسم العزاويالمدنًالهندسةبغداد34

2003-65.542004االولأنثىعراقً نورا باسل جالل ال عمر أغا المدنًالهندسةبغداد35

2003-65.012004االولذكرعراقً احمد اٌاد احمد االعسم المدنًالهندسةبغداد36

2003-64.982004االولأنثىعراقً لمى ثامر خضٌر المدنًالهندسةبغداد37

2003-64.912004االولأنثىعراقً ربى مٌسر مجٌد المدنًالهندسةبغداد38

2003-64.862004االولأنثىعراقً مٌادة عدنان صالح ابو رغٌف المدنًالهندسةبغداد39

2003-64.732004االولأنثىعراقً لٌنا صبري عبد الكرٌم الجبوريالمدنًالهندسةبغداد40

2003-64.542004االولذكرعراقً مصطفى عبد الرزاق دواي المدنًالهندسةبغداد41

2003-64.472004االولأنثىفلسطٌنٌةحنان زٌاد حمزة الزبنالمدنًالهندسةبغداد42

2003-64.462004االولأنثىعراقً سوزان عباس صكبان المدنًالهندسةبغداد43

2003-64.432004االولذكرفلسطٌنًعلً محمود علً السعٌد المدنًالهندسةبغداد44

2003-64.402004االولذكراردنًبالل جمٌل احمد المدنًالهندسةبغداد45

2003-64.352004االولذكرعراقً مكرم منقذ حقً احمد المدنًالهندسةبغداد46

2003-64.262004االولذكرعراقً طارق محمد جعفر المدنًالهندسةبغداد47

2003-64.092004االولذكرعراقً علً صبري مسٌر الجبوري المدنًالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2003-64.082004االولذكرعراقً محمد غانم محمد القرة غولً المدنًالهندسةبغداد49

2003-64.042004الثانًأنثىعراقً حال فارس فرج المدنًالهندسةبغداد50

2003-63.922004الثانًذكرعراقً علً عبد الملك محمد صالح المدنًالهندسةبغداد51

2003-63.632004االولأنثىعراقً سرى حمزة ناٌف كركوشالمدنًالهندسةبغداد52

2003-63.592004االولأنثىعراقً رنا جبار حسن الفتالويالمدنًالهندسةبغداد53

2003-63.572004االولذكرعراقً عمرو عونً عٌسى أسحاق المدنًالهندسةبغداد54

2003-63.152004االولذكرسوريمحمد عبد الرزاق احمد الحرامًالمدنًالهندسةبغداد55

2003-62.882004االولأنثىعراقً جوانا ولٌم متً المدنًالهندسةبغداد56

2003-62.732004االولأنثىعراقً أستبرق عبد الستار عارف المدنًالهندسةبغداد57

2003-62.502004االولذكرعراقً عباس عبد الخضر المدنًالهندسةبغداد58

2003-62.142004االولذكرعراقً عمر محمود ٌاس الدوري المدنًالهندسةبغداد59

2003-62.122004الثانًأنثىعراقً شٌماء جاسم كرٌم فهٌم المدنًالهندسةبغداد60

2003-61.912004االولذكرعراقً قحطان عدنان محمد القرة غولً المدنًالهندسةبغداد61

2003-61.902004الثانًأنثىعراقً علٌاء سفٌان فاضل حسٌن المدنًالهندسةبغداد62

2003-61.872004الثانًأنثىعراقً روال المثنى شٌاع الزٌدي المدنًالهندسةبغداد63

2003-61.822004الثانًذكرعراقً حسام صبحً عباس العانًالمدنًالهندسةبغداد64

2003-61.722004االولأنثىعراقً اسراء عباس ناهً المدنًالهندسةبغداد65

2003-61.702004االولذكرٌمنًعبد الباسط محمد عبد هللا المدنًالهندسةبغداد66

2003-61.512004االولذكرعراقً أصٌل صبحً نوري الزركانً المدنًالهندسةبغداد67

2003-61.352004االولأنثىعراقً رٌا احمد خلف الطائً المدنًالهندسةبغداد68

2003-61.062004االولذكرعراقً أشرف حمٌد خلف السلمانً المدنًالهندسةبغداد69

2003-61.052004االولذكرعراقً سعد احمد حسٌن المدنًالهندسةبغداد70

2003-60.992004االولذكرعراقً اسٌل زهٌر فاضل المدنًالهندسةبغداد71

2003-60.472004االولأنثىعراقً مٌادة صبحً عطا هللا العانً المدنًالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2003-60.462004االولذكرعراقً عامر لؤي احمد توفٌق المدنًالهندسةبغداد73

2003-60.432004االولأنثىعراقً بتول هادي عطٌة الهاللً المدنًالهندسةبغداد74

2003-60.382004االولذكرعراقً صائب جاسم محمد الجغٌفً المدنًالهندسةبغداد75

2003-60.172004االولذكرعراقً صفاء نجم عبد هللا الدلٌمً المدنًالهندسةبغداد76

2003-59.462004الثانًذكرعراقً عدي علً حسٌن العباديالمدنًالهندسةبغداد77

2003-59.152004الثانًذكرعراقً ماجد عبد الرضا كاظم المدنًالهندسةبغداد78

2003-59.152004االولذكرعراقً قٌصر عبد النبً سلمان الساعدي المدنًالهندسةبغداد79

2003-59.132004االولذكرعراقً الحسن جمٌل حسن الزٌدي المدنًالهندسةبغداد80

2003-59.012004الثانًأنثىعراقً أٌالف عبد االمٌر عباس الربٌعً المدنًالهندسةبغداد81

2003-58.902004االولذكرعراقً أوس اسامة عبد المنعم المدنًالهندسةبغداد82

2003-58.472004االولذكرعراقً لٌث عبد الوهاب علً العبٌدي المدنًالهندسةبغداد83

2003-58.262004الثانًذكرعراقً علً كاظم عاكول المٌاحً المدنًالهندسةبغداد84

2003-58.252004االولذكرعراقً احمد كامل رهٌف المالكً المدنًالهندسةبغداد85

2003-58.122004االولذكرأردنًعدي زهٌر عثمان المدنًالهندسةبغداد86

2003-58.112004االولذكرعراقً عمار حكمت حسٌن المدنًالهندسةبغداد87

2003-57.762004االولذكرعراقً حٌدر شوكت فارس العزاوي المدنًالهندسةبغداد88

2003-57.652004الثانًذكرعراقً علً عبد القادر عٌدان المدنًالهندسةبغداد89

2003-57.462004الثانًذكرعراقً محمد اركان محمود الشوكالمدنًالهندسةبغداد90

2003-57.252004االولذكرعراقً اوس رعد صالح حسون المدنًالهندسةبغداد91

2003-57.152004االولذكرسوريامجد ابراهٌم احمد جركسالمدنًالهندسةبغداد92

2003-57.142004الثانًذكرعراقً قحطان عدنان جبر الربٌعً المدنًالهندسةبغداد93

2003-57.112004الثانًأنثىعراقً رٌم غسان محمد المانع المدنًالهندسةبغداد94

2003-56.982004الثانًذكرعراقً حٌدر عطٌة عبد هللاالمدنًالهندسةبغداد95

2003-56.962004الثانًذكرسوريشمس الدٌن عبد السالم المدنًالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2003-56.842004الثانًذكرعراقً مصطفى فخري قنبر المدنًالهندسةبغداد97

2003-56.742004الثانًذكرعراقً محمد توفٌق فكرت القادري المدنًالهندسةبغداد98

2003-56.412004الثانًذكرعراقً منذار فرحان جبر المحمداويالمدنًالهندسةبغداد99

2003-56.272004الثانًأنثىعراقً سلمى رٌاض المدنًالهندسةبغداد100

2003-56.022004االولذكرعراقً محمد منٌر انور المدنًالهندسةبغداد101

2003-55.592004الثانًأنثىعراقً هجران عبود كاظم الفتلى المدنًالهندسةبغداد102

2003-55.572004الثانًذكرعراقً علً محمد مهدي السعدي المدنًالهندسةبغداد103

2003-55.042004الثانًذكرعراقً اوس حاتم حسن الجبوري المدنًالهندسةبغداد104

2003-54.432004الثانًذكرعراقً أسامة عبد العزٌز المدنًالهندسةبغداد105


