
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2010-82.532011االولذكرعراقً ٌاسٌن حسن نوري عادل القرة غولً المدنٌةالهندسةبغداد1

2010-80.572011االولانثىعراقً اسماء جبرجاسم عٌسى الدشتً المدنٌةالهندسةبغداد2

2010-79.592011االولأنثىعراقً مهج مصطفى عبد المنعم رشٌد المدنٌةالهندسةبغداد3

2010-79.212011االولذكرعراقً احمد عباس غبن عبٌد الزبٌدي المدنٌةالهندسةبغداد4

2010-79.052011االولذكرعراقً علً حمزة حسٌن مهدي الزهٌري المدنٌةالهندسةبغداد5

2010-74.612011االولذكرعراقً سجاد علً محمود ناجً الكعبً المدنٌةالهندسةبغداد6

2010-73.982011االولذكرعراقً حسٌن علً عبد المهدي خلف الموسوي المدنٌةالهندسةبغداد7

2010-73.922011االولانثىعراقً كوثر قصً كرٌم عبد الحسٌن بهٌه المدنٌةالهندسةبغداد8

2010-73.622011االولانثىعراقً رنا خالد حمدان عبد هللا الزبٌدي المدنٌةالهندسةبغداد9

2010-72.732011االولذكرعراقً اٌمن كامل سرٌح منصور سرٌح المدنٌةالهندسةبغداد10

2010-72.712011االولانثىعراقً سارة لبٌب كرٌم حمٌد الشمري المدنٌةالهندسةبغداد11

2010-72.302011االولانثىعراقً اسٌل محمود كزار جندال المدنٌةالهندسةبغداد12

2010-72.242011االولانثىعراقً هاجر عبد الكرٌم ضمد جابر المدنٌةالهندسةبغداد13

2010-71.832011االولانثىعراقً نهال كرٌم كاظم عطٌه المدنٌةالهندسةبغداد14

2010-71.352011االولذكرعراقً محمد سعد منذر عبد الهادي المدنٌةالهندسةبغداد15

2010-71.242011االولانثىعراقً براء عامر عبد الزهرة ٌوسف المدنٌةالهندسةبغداد16

2010-71.112011االولانثىعراقً رغد عبد الرضا نجم سفاح المدنٌةالهندسةبغداد17

2010-70.812011االولأنثىعراقً سارة جبرا مسعود جورج المدنٌةالهندسةبغداد18

2010-70.592011االولأنثىعراقً براء محمد وناس سلمان المدنٌةالهندسةبغداد19

2010-70.342011االولانثىعراقً مرٌم باسم عٌسى عبد المدنٌةالهندسةبغداد20

2010-70.312011االولانثىعراقً زهراء فاضل سلمان عمرانالمدنٌةالهندسةبغداد21

2010-69.592011االولذكرعراقً حٌدر سرحان فرحان عبود المدنٌةالهندسةبغداد22

2010-69.512011االولذكرعراقً حسٌن عٌسى حسٌن علً المدنٌةالهندسةبغداد23

2010-68.432011االولذكرعراقً نور الدٌن زٌاد عصمت عمر المدنٌةالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2010-68.102011االولانثىعراقً رشا عادل احمد عبد اللطٌفالمدنٌةالهندسةبغداد25

2010-67.682011االولذكرعراقً امجد جبار عبد حمزة المدنٌةالهندسةبغداد26

2010-67.232011االولأنثىعراقً نور الهدى عباس عبد الصمد علً المدنٌةالهندسةبغداد27

2010-66.962011االولأنثىعراقً شروق خلٌل اسماعٌل مطر المدنٌةالهندسةبغداد28

2010-66.882011االولأنثىعراقً اسراء حمٌد عبد الزهرة حسٌن المدنٌةالهندسةبغداد29

2010-66.752011االولانثىعراقً نبراس عبد الوالحد كاطع جاسم المدنٌةالهندسةبغداد30

2010-65.972011االولذكرعراقً مصطفى عبادي حمود زعنون المدنٌةالهندسةبغداد31

2010-65.702011االولانثىعراقً شٌرٌن خالد خزعل رشٌد المدنٌةالهندسةبغداد32

2010-65.442011االولانثىعراقً زٌنب علً محمد حسٌنالمدنٌةالهندسةبغداد33

2010-65.372011االولذكرعراقً علً باقر هادي كاظم المدنٌةالهندسةبغداد34

2010-65.272011االولذكرعراقً حٌدر محمود عبد نصٌفالمدنٌةالهندسةبغداد35

2010-65.232011االولأنثىعراقً تٌماء سعد خمٌد محمد المدنٌةالهندسةبغداد36

2010-65.152011الثانًأنثىعراقً رانٌة عبد الحمٌد مهدي صالح المدنٌةالهندسةبغداد37

2010-65.012011االولأنثىعراقً سارة عدنان حسٌن غضبان المدنٌةالهندسةبغداد38

2010-64.892011االولذكرعراقً حٌدر ناظم حسن فرحان المدنٌةالهندسةبغداد39

2010-64.602011الثانًأنثىعراقً جنان جاسب محمد بلكت المدنٌةالهندسةبغداد40

2010-64.582011االولأنثىعراقً اسماء محمود حسٌن خالطً المدنٌةالهندسةبغداد41

2010-64.332011االولأنثىعراقً روز طارق ناصر موسى المدنٌةالهندسةبغداد42

2010-63.312011الثانًأنثىعراقً سارة داوود عبد كنجً المدنٌةالهندسةبغداد43

2010-63.252011الثانًأنثىعراقً مروة احمد خماس ناصر المدنٌةالهندسةبغداد44

2010-62.962011االولأنثىعراقً رغدة محمد عبد الرحمن محمد المدنٌةالهندسةبغداد45

2010-62.482011االولأنثىعراقً نور مزهر طعمه شمخً المدنٌةالهندسةبغداد46

2010-62.412011االولذكرعراقً علً محمد حسٌن صالح مهدي المدنٌةالهندسةبغداد47

2010-62.312011الثانًذكرعراقً ٌاسٌن رعد مطر عباس المدنٌةالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2010-62.102011االولانثىعراقً رباب ابو الهٌل حسن عبود المدنٌةالهندسةبغداد49

2010-61.832011االولذكرعراقً سعد عبد العزٌز سعود جروان المدنٌةالهندسةبغداد50

2010-60.892011االولذكرعراقً حسٌن علً حٌدر خلٌل مهدي المدنٌةالهندسةبغداد51

2010-60.882011االولأنثىعراقً امنه محسن ٌونس عبد المجٌد المدنٌةالهندسةبغداد52

2010-60.872011االولذكرعراقً احمد مهند مجٌد طالب المدنٌةالهندسةبغداد53

2010-60.772011االولأنثىعراقً تقا اكرم  عباس جاسم المدنٌةالهندسةبغداد54

2010-60.662011الثانًأنثىعراقً زهراء رعد سعٌد مجٌد المدنٌةالهندسةبغداد55

2010-60.612011الثانًأنثىعراقً فرح نائل حسن حمد المدنٌةالهندسةبغداد56

2010-60.542011الثانًأنثىعراقً عال سلٌم مرزة كاظم المدنٌةالهندسةبغداد57

2010-60.082011الثانًذكرعراقً مروان ملٌك اسماعٌل رزوك المدنٌةالهندسةبغداد58

2010-59.732011االولانثىعراقً تقى مجٌد اسماعٌل مشطاف المدنٌةالهندسةبغداد59

2010-59.592011االولأنثىعراقً ازهار كاظم عزٌز موسى المدنٌةالهندسةبغداد60

2010-59.542011االولذكرعراقً احمد علً عبد الحسٌن علٌوي المدنٌةالهندسةبغداد61

2010-59.492011االولأنثىعراقً مروة عادل عبد الزهرة عباس المدنٌةالهندسةبغداد62

2010-59.422011االولأنثىعراقً امال احمد كامل المدنٌةالهندسةبغداد63

2010-59.242011الثانًأنثىعراقً مً ٌعقوب ٌوسف مطلوب المدنٌةالهندسةبغداد64

2010-59.202011االولذكرعراقً بشٌر طالب عبد هللا صالح المدنٌةالهندسةبغداد65

2010-59.002011االولذكرعراقً محمد اسماعٌل غازي ظاهر المدنٌةالهندسةبغداد66

2010-58.602011الثانًانثىعراقً عال محمد صدام محسن المدنٌةالهندسةبغداد67

2010-58.462011الثانًانثىعراقً غفران محمد عباس عودة المدنٌةالهندسةبغداد68

2010-58.312011الثانًانثىعراقً سارة شهٌد مهاوي صبحً المدنٌةالهندسةبغداد69

2010-58.202011االولانثىعراقً روند محمد بدري توفٌق المدنٌةالهندسةبغداد70

2010-58.142011الثانًانثىعراقً رند شاكر محمود كاظم المدنٌةالهندسةبغداد71

2010-58.002011الثانًأنثىعراقً نور عبد القادر احمد خلف المدنٌةالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

2010-57.532011الثانًأنثىعراقً سرى علً شاكر طعٌمه المدنٌةالهندسةبغداد73

2010-57.492011االولأنثىعراقً بتول فائز عبد هللا حسن المدنٌةالهندسةبغداد74

2010-56.772011الثانًأنثىعراقً وسن محمد عبد الكرٌم محمد المدنٌةالهندسةبغداد75

2010-56.292011االولأنثىعراقً مروة صبحً فٌاض مطرود المدنٌةالهندسةبغداد76

2010-56.242011الثانًذكرعراقً وسٌم عبد هللا علً كاظمالمدنٌةالهندسةبغداد77

2010-55.832011الثانًذكرعراقً اسامه محمد ٌاسٌن عبد الحسٌن المدنٌةالهندسةبغداد78

2010-55.472011الثانًذكرعراقً مهند خالد خزعل كرٌم المدنٌةالهندسةبغداد79

2010-55.362011الثانًأنثىعراقً علٌاء ماجد محمود احمد المدنٌةالهندسةبغداد80

2010-54.722011االولأنثىعراقً مرٌم طالل عبد الرحمن محمد المدنٌةالهندسةبغداد81

2010-54.442011الثانًأنثىعراقً وسن نصار محمد شالل المدنٌةالهندسةبغداد82

2010-54.112011االولذكرعراقً ولٌد محمد سعٌد عبد الحسٌن المدنٌةالهندسةبغداد83

2010-53.582011الثانًانثىعراقً زٌنب باسل ابراهٌم علً المدنٌةالهندسةبغداد84

2010-52.212011االولانثىعراقً سهى عامر حسن جاسمالمدنٌةالهندسةبغداد85


