
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2006-88.242007االولانثىعراقً زٌنب سعدي قاسمالمدنًالهندسهبغداد1

2006-88.162007االولانثىعراقً رؤى حامد لطٌفالمدنًالهندسهبغداد2

2006-86.832007االولانثىعراقً نور علً محمد علًالمدنًالهندسهبغداد3

2006-86.532007االولذكرعراقً عقٌل طالب فاضل مرادالمدنًالهندسهبغداد4

2006-84.082007االولذكرعراقً وسام خالد محمدالمدنًالهندسهبغداد5

2006-83.162007االولانثىعراقً سلسبٌل صاحب جعفر المدنًالهندسهبغداد6

2006-82.152007االولانثىعراقً ناجٌة مهند محمد المدنًالهندسهبغداد7

2006-81.852007االولانثىعراقً سماء علً حسونالمدنًالهندسهبغداد8

2006-81.262007االولانثىعراقً هدى عمار عبد الحسٌنالمدنًالهندسهبغداد9

2006-79.302007االولانثىعراقً مروة رعد فكريالمدنًالهندسهبغداد10

2006-78.612007االولذكرعراقً حسام كاظم علوانالمدنًالهندسهبغداد11

2006-78.482007االولانثىعراقً بسمة نوري حمزةالمدنًالهندسهبغداد12

2006-78.172007االولذكرعراقً حسن كمال محسنالمدنًالهندسهبغداد13

2006-77.122007االولذكرعراقً محمد جابر محمدالمدنًالهندسهبغداد14

2006-77.002007االولانثىعراقً نور فاضل عباس المدنًالهندسهبغداد15

2006-76.052007االولذكرعراقً انس ناهض حسونًالمدنًالهندسهبغداد16

2006-75.002007االولانثىعراقً مرٌم صالح مكًالمدنًالهندسهبغداد17

2006-74.692007االولذكرعراقً علً عبد االمٌر خلفالمدنًالهندسهبغداد18

2006-74.612007االولذكرعراقً احمد انٌس احمدالمدنًالهندسهبغداد19

2006-74.432007االولانثىعراقً سارة مهدي لفتةالمدنًالهندسهبغداد20

2006-74.162007االولانثىعراقً دٌنا خالد عبد العزٌزالمدنًالهندسهبغداد21

2006-73.872007االولانثىعراقً نور ضٌاء رجبالمدنًالهندسهبغداد22

2006-73.602007االولذكرعراقً مهٌمن لؤي صالحالمدنًالهندسهبغداد23

2006-73.562007االولانثىعراقً هدٌل ابراهٌم احمدالمدنًالهندسهبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2006-72.162007االولذكرعراقً حسن مهدي مال هللاالمدنًالهندسهبغداد25

2006-72.062007االولانثىعراقً مٌس غٌاث مجٌدالمدنًالهندسهبغداد26

2006-71.862007االولذكرعراقً انس مازن منٌرالمدنًالهندسهبغداد27

2006-70.842007االولانثىعراقً سمارة فارس عبد الكرٌم حسنالمدنًالهندسهبغداد28

2006-70.802007االولانثىعراقً رغدة رعد فكريالمدنًالهندسهبغداد29

2006-70.272007االولذكرعراقً مصطفى كاظم غالمالمدنًالهندسهبغداد30

2006-69.752007االولانثىعراقً ذرى محسن خلٌلالمدنًالهندسهبغداد31

2006-69.592007االولانثىعراقً حنان فاروق ذٌابالمدنًالهندسهبغداد32

2006-68.792007االولذكرعراقً مهند ماجد فلٌحالمدنًالهندسهبغداد33

2006-68.672007االولذكرعراقً جاالك رحٌم شمس الدٌنالمدنًالهندسهبغداد34

2006-68.442007االولانثىعراقً فٌان حسٌن هادي المدنًالهندسهبغداد35

2006-68.192007االولانثىعراقً فلة طه مجٌدالمدنًالهندسهبغداد36

2006-68.182007االولانثىعراقً مرٌم عبد الجلٌل ابراهٌمالمدنًالهندسهبغداد37

2006-67.822007االولانثىعراقً عال عزٌز ابراهٌمالمدنًالهندسهبغداد38

2006-67.632007االولانثىعراقً احالم طالب سلٌمالمدنًالهندسهبغداد39

2006-67.552007االولذكرعراقً اٌثار صبٌح عبد الرحٌمالمدنًالهندسهبغداد40

2006-67.402007االولذكرعراقً باسم حمٌد جرٌمٌدالمدنًالهندسهبغداد41

2006-67.042007االولانثىعراقً فرح نبٌل شاكرالمدنًالهندسهبغداد42

2006-66.992007االولانثىعراقً نور سالم عبد الحسٌنالمدنًالهندسهبغداد43

2006-66.912007االولانثىعراقً هبة سامً مٌخائٌل المدنًالهندسهبغداد44

2006-66.662007االولذكرعراقً عمار محمود جمعة المدنًالهندسهبغداد45

2006-66.632007االولذكرعراقً اٌمن ثائر مهدي المدنًالهندسهبغداد46

2006-66.242007االولذكرعراقً محمد بستان المدنًالهندسهبغداد47

2006-66.042007االولذكرعراقً احمد عبد الحمٌد عبد السالمالمدنًالهندسهبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2006-65.712007االولانثىعراقً سمر محمد سعٌد القرة غولًالمدنًالهندسهبغداد49

2006-65.212007االولانثىعراقً رفٌف سعد هادي المدنًالهندسهبغداد50

2006-65.192007االولذكرعراقً اومٌد حسٌن عبد الكرٌمالمدنًالهندسهبغداد51

2006-65.092007االولانثىعراقً ارٌج طه ٌاسٌنالمدنًالهندسهبغداد52

2006-65.032007االولانثىعراقً مرٌم كرٌم رحٌم المدنًالهندسهبغداد53

2006-64.992007االولانثىعراقً زهراء هادي ابراهٌمالمدنًالهندسهبغداد54

2006-64.652007االولانثىعراقً رنا هاشم خلٌلالمدنًالهندسهبغداد55

2006-64.232007االولذكرعراقً احمد ذٌبان خلٌلالمدنًالهندسهبغداد56

2006-63.902007االولانثىعراقً سارة محمد صالحالمدنًالهندسهبغداد57

2006-63.892007االولذكرعراقً منذر خالد ماهرالمدنًالهندسهبغداد58

2006-63.842007االولانثىعراقً بشائر عبد الرسول عبد الحسٌنالمدنًالهندسهبغداد59

2006-63.642007االولانثىعراقً رغد عدنان عبد الحمٌدالمدنًالهندسهبغداد60

2006-63.442007االولانثىعراقً ختام جبار كاظمالمدنًالهندسهبغداد61

2006-63.432007االولانثىعراقً اسٌل حافظ عٌسىالمدنًالهندسهبغداد62

2006-63.422007االولانثىعراقً دالٌا محمد علًالمدنًالهندسهبغداد63

2006-63.412007االولانثىعراقً الرا طالب حسٌنالمدنًالهندسهبغداد64

2006-63.312007الثانًانثىعراقً مروة ناجً نصٌفالمدنًالهندسهبغداد65

2006-63.102007االولذكرعراقً عدي سالم رشٌدالمدنًالهندسهبغداد66

2006-62.822007االولانثىعراقً صفا باسل محمدالمدنًالهندسهبغداد67

2006-62.782007االولذكرعراقً حارث صباح ناجًالمدنًالهندسهبغداد68

2006-62.582007االولذكرعراقً اوراس امجد هداد المدنًالهندسهبغداد69

2006-62.502007االولانثىعراقً سارة نبٌل جلٌلالمدنًالهندسهبغداد70

2006-62.442007االولانثىعراقً تغرٌد قاسم حامدالمدنًالهندسهبغداد71

2006-62.402007االولانثىعراقً نورس عدنان كاظمالمدنًالهندسهبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2006-62.262007االولانثىعراقً نورة ساهر حسنالمدنًالهندسهبغداد73

2006-62.202007االولانثىعراقً اٌناس كرٌم هاشمالمدنًالهندسهبغداد74

2006-62.202007االولانثىعراقً لٌندا عقٌل مجٌدالمدنًالهندسهبغداد75

2006-61.642007االولانثىعراقً روٌدة شكٌب رشٌدالمدنًالهندسهبغداد76

2006-61.622007الثانًانثىعراقً آفٌن محمد عمرالمدنًالهندسهبغداد77

2006-61.492007االولذكرعراقً ٌاسر عدنان عبد األمٌرالمدنًالهندسهبغداد78

2006-61.312007االولانثىعراقً رؤى رٌاض عبد النبًالمدنًالهندسهبغداد79

2006-61.292007الثانًذكرعراقً مهند حسٌن كشاشالمدنًالهندسهبغداد80

2006-61.232007الثانًذكرعراقً صالح حسٌن عبدالمدنًالهندسهبغداد81

2006-61.082007االولذكرعراقً خطاب عامر غنًالمدنًالهندسهبغداد82

2006-60.952007االولذكرعراقً امجد سالم رشٌدالمدنًالهندسهبغداد83

2006-60.782007االولذكرعراقً علً ناصر محمد حسنالمدنًالهندسهبغداد84

2006-60.392007االولذكرعراقً عمر محمد عكلةالمدنًالهندسهبغداد85

2006-60.232007االولذكرعراقً عبد االمٌر بدويالمدنًالهندسهبغداد86

2006-59.982007الثانًذكرعراقً حٌدر مطر شرباكالمدنًالهندسهبغداد87

2006-59.852007الثانًذكرعراقً محمد عماد اٌاد نظمًالمدنًالهندسهبغداد88

2006-59.652007الثانًانثىعراقً نور درٌد صالحالمدنًالهندسهبغداد89

2006-59.492007االولانثىعراقً منى ستار جبٌرالمدنًالهندسهبغداد90

2006-59.412007االولذكرعراقً داستان معروف رسولالمدنًالهندسهبغداد91

2006-59.332007االولانثىعراقً هبة دنف جبرالمدنًالهندسهبغداد92

2006-59.172007االولانثىعراقً مٌساء احمد عبد الرحمنالمدنًالهندسهبغداد93

2006-58.992007االولذكرعراقً رٌناس كامرانالمدنًالهندسهبغداد94

2006-58.472007االولذكرعراقً علً سبحان علًالمدنًالهندسهبغداد95

2006-58.432007الثانًذكرعراقً مصطفى عالء صبحًالمدنًالهندسهبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2006-58.392007االولذكرعراقً سداد سعٌد حسٌنالمدنًالهندسهبغداد97

2006-58.262007االولانثىعراقً نور عبد علً حسٌنالمدنًالهندسهبغداد98

2006-58.252007االولذكرعراقً زٌد حبٌب ناصرالمدنًالهندسهبغداد99

2006-58.232007الثانًانثىعراقً هند عالء عبد الكرٌمالمدنًالهندسهبغداد100

2006-58.102007الثانًانثىعراقً غادة غزوان غانمالمدنًالهندسهبغداد101

2006-57.862007االولذكرعراقً هاشم خلف لطٌفالمدنًالهندسهبغداد102

2006-57.472007الثانًذكرعراقً ٌاسر فرحان هاشمالمدنًالهندسهبغداد103

2006-57.282007االولانثىعراقً سمهر سعد علًالمدنًالهندسهبغداد104

2006-57.142007الثانًذكرعراقً وائل عبد الحسٌن عبد الزهرةالمدنًالهندسهبغداد105

2006-57.062007الثانًذكرعراقً محمد عٌسى محمد آل عٌسىالمدنًالهندسهبغداد106

2006-56.882007االولذكرعراقً فراس برهان الدٌن حماديالمدنًالهندسهبغداد107

2006-56.772007االولانثىعراقً مروة محمد محسنالمدنًالهندسهبغداد108

2006-56.552007الثانًانثىعراقً انمار حمد فتنةالمدنًالهندسهبغداد109

2006-56.522007الثانًانثىعراقً فلاير اشرف عبد المجٌدالمدنًالهندسهبغداد110

2006-56.442007الثانًانثىعراقً زٌنب خمٌس عكارالمدنًالهندسهبغداد111

2006-56.032007الثانًذكرعراقً وسام سدخانالمدنًالهندسهبغداد112

2006-56.002007االولذكرعراقً اشرف فوزي فهمًالمدنًالهندسهبغداد113

2006-55.902007الثانًذكرعراقً احمد مظهر حسٌنالمدنًالهندسهبغداد114

2006-55.532007الثانًذكرعراقً امٌر عبد المنافالمدنًالهندسهبغداد115

2006-55.202007الثانًانثىعراقً منار عاٌد ٌوسفالمدنًالهندسهبغداد116

2006-54.932007االولذكرعراقً بالل جواد خزعلالمدنًالهندسهبغداد117

2006-54.802007الثانًذكرعراقً عبد السالم عبد الرحمنالمدنًالهندسهبغداد118

2006-54.662007الثانًذكرعراقً غسان محمد جاسمالمدنًالهندسهبغداد119

2006-53.752007الثانًذكرعراقً جمال بدٌع عبد الجبارالمدنًالهندسهبغداد120


