
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

84.902012/2013االولذكرعراقٌةانور حمٌد حسٌن احمد المشهدانًمدنًالهندسةبغداد1

83.602012/2013االولذكرعراقٌةمصطفى علً عبد الكرٌم احمد الفتالويمدنًالهندسةبغداد2

80.082012/2013االولذكرعراقٌةالفضل باسل قاسم محمدمدنًالهندسةبغداد3

79.722012/2013االولانثىعراقٌةفرح عبد الرضا محسن طاهر السرايمدنًالهندسةبغداد4

78.112012/2013االولانثىعراقٌةنوره منٌر صبٌح عودة السودانًمدنًالهندسةبغداد5

77.992012/2013االولانثىعراقٌةوفاء حسٌن عبد عباس البدريمدنًالهندسةبغداد6

77.572012/2013االولذكرعراقٌةحسام عفٌف عبد الباقً مصطفى الحٌدريمدنًالهندسةبغداد7

76.942012/2013االولانثىعراقٌةزٌنب اسامة نزارخضٌر الدلٌمًمدنًالهندسةبغداد8

76.462012/2013االولانثىعراقٌةفٌان اسماعٌل محمداسماعٌل الشلٌريمدنًالهندسةبغداد9

75.562012/2013االولانثىعراقٌةانعام مهدي ابراهٌم حسنمدنًالهندسةبغداد10

75.392012/2013االولانثىعراقٌةتقوى عالء عبد الرضاحسنمدنًالهندسةبغداد11

75.112012/2013االولذكرعراقٌةاٌاد عباس عبٌد حسٌن الشبالويمدنًالهندسةبغداد12

75.112012/2013االولذكرعراقٌةعمار رافد احمدعبدالكرٌم العبٌديمدنًالهندسةبغداد13

74.942012/2013االولانثىعراقٌةانغام علً محمد نصٌف الخزرجًمدنًالهندسةبغداد14

74.542012/2013االولذكرعراقٌةعلً احسان جودت حسن الخفاجًمدنًالهندسةبغداد15

74.412012/2013االولذكرعراقٌةاحمد باسم ابراهٌم مهدي العبدلًمدنًالهندسةبغداد16

74.192012/2013االولذكرعراقٌةزٌاد مجٌد موسى جاسم السماويمدنًالهندسةبغداد17

74.192012/2013االولانثىعراقٌةحنٌن اٌوب ابراهٌم محمد العبٌديمدنًالهندسةبغداد18

73.672012/2013االولذكرعراقٌةمحمد جعفر حسن عبدعلً الحلومدنًالهندسةبغداد19

73.242012/2013االولذكرعراقٌةزٌن العابدٌن نهاد عبدالمهدي عباس الدلٌمًمدنًالهندسةبغداد20

71.762012/2013االولانثىعراقٌةنور ماجد محمد احمد  السعديمدنًالهندسةبغداد21

71.732012/2013االولانثىعراقٌةآٌه توفٌق قٌس محمدسعٌد  الكٌالنًمدنًالهندسةبغداد22

70.872012/2013االولانثىعراقٌةسمر حسٌن علً عبدالحسٌن الالمًمدنًالهندسةبغداد23

70.482012/2013االولذكرعراقٌةكرار علً عبد اللطٌف هادي الصوفًمدنًالهندسةبغداد24
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70.392012/2013االولذكرعراقٌةاسماعٌل محمد جواد عبدهللا الغرٌريمدنًالهندسةبغداد25

70.112012/2013االولانثىعراقٌةرسل احمد خضٌر عباس الشمريمدنًالهندسةبغداد26

69.802012/2013االولذكرعراقٌةمنتظر احمد عبد االمٌر حسٌن االسديمدنًالهندسةبغداد27

69.562012/2013االولذكرعراقٌةعلً رٌحان فاضل سعود العزاويمدنًالهندسةبغداد28

68.712012/2013االولذكرعراقٌةعمر جمال محمد حاجم المعاضٌديمدنًالهندسةبغداد29

68.082012/2013االولانثىعراقٌةمسار نبٌه محمد عطاجواد الغرابًمدنًالهندسةبغداد30

67.922012/2013االولانثىعراقٌةزٌنب عالء صالح عبد الكرٌم الجعفريمدنًالهندسةبغداد31

67.762012/2013االولذكرعراقٌةابراهٌم علً حسٌن جمٌل الخطٌبمدنًالهندسةبغداد32

67.432012/2013الثانًانثىعراقٌةشٌماء عدنان خلٌفة جادرمدنًالهندسةبغداد33

67.342012/2013االولانثىعراقٌةهاله عبد الهادي مطشر عبد الجنابًمدنًالهندسةبغداد34

67.122012/2013الثانًانثىعراقٌةنجوى ابراهٌم حسٌن علً التمٌمًمدنًالهندسةبغداد35

66.952012/2013االولذكرعراقٌةاحمد جاسم قاسم بدر السلٌممدنًالهندسةبغداد36

66.882012/2013االولذكرعراقٌةادهام محً احمد جاسم  العزيمدنًالهندسةبغداد37

66.742012/2013االولانثىعراقٌةرغده فخري فالح سعود السلطانًمدنًالهندسةبغداد38

66.372012/2013االولذكرعراقٌةمحمد عبد الجبار نجم عبداالمٌر التمٌمًمدنًالهندسةبغداد39

66.312012/2013االولانثىعراقٌةناز عبد الكرٌم غالم رضا علً سورة مٌريمدنًالهندسةبغداد40

65.582012/2013الثانًانثىعراقٌةوسن حمٌد فرٌح عبد السعٌديمدنًالهندسةبغداد41

65.532012/2013االولذكرعراقٌةعلً شهاب قاسم نجم العباديمدنًالهندسةبغداد42

65.122012/2013االولانثىعراقٌةالرا عبد الكرٌم عبد هللا كواد القٌسًمدنًالهندسةبغداد43

65.022012/2013االولانثىعراقٌةزٌنب صباح عبد الرزاق عباس الصندقجًمدنًالهندسةبغداد44

64.902012/2013االولانثىعراقٌةزٌنب نهاد احمد رشٌد الزٌديمدنًالهندسةبغداد45

64.842012/2013االولانثىعراقٌةرقٌة هادي كمر عبدهللا الشمريمدنًالهندسةبغداد46

64.682012/2013الثانًذكرعراقٌةزٌد جعفر باقر مجٌد الدجٌلًمدنًالهندسةبغداد47

64.502012/2013الثانًانثىعراقٌةمرٌم سمٌر عبود حاجً السامرائًمدنًالهندسةبغداد48
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64.402012/2013االولذكرعراقٌةمصطفى جاسم عبد السٌد موسً السودانًمدنًالهندسةبغداد49

64.232012/2013الثانًانثىعراقٌةلمٌس سالم مراد رستممدنًالهندسةبغداد50

64.062012/2013الثانًانثىعراقٌةاسراء عبد الرحٌم دنان لٌلومدنًالهندسةبغداد51

64.052012/2013االولذكرعراقٌةمحمد جهاد حسٌن عباس الباويمدنًالهندسةبغداد52

63.552012/2013االولانثىعراقٌةهناء محمد قادر ٌونس الخطاويمدنًالهندسةبغداد53

62.852012/2013الثانًانثىعراقٌةشهد قٌس عبد المجٌد حسن القزازمدنًالهندسةبغداد54

62.582012/2013االولانثىعراقٌةرضاب جمال وهٌب داوود القٌسًمدنًالهندسةبغداد55

61.802012/2013الثانًانثىعراقٌةحنان علً عبد مجبور االبراهٌمًمدنًالهندسةبغداد56

61.522012/2013االولانثىعراقٌةسمٌرة سمٌر محمد احمد الزهاويمدنًالهندسةبغداد57

61.342012/2013الثانًذكرعراقٌةمضر نزار سلمان محمد جابرمدنًالهندسةبغداد58

61.052012/2013االولذكرعراقٌةحسن هشام عبد الرزاق حسن العانًمدنًالهندسةبغداد59

60.782012/2013الثانًذكرعراقٌةعلً لٌث ناٌف حاتم الدجٌلًمدنًالهندسةبغداد60

60.752012/2013االولذكرعراقٌةاحمدفرحان صبري علً الراويمدنًالهندسةبغداد61

60.742012/2013الثانًانثىعراقٌةزهراء فاضل اسماعٌل عبد هللامدنًالهندسةبغداد62

60.672012/2013الثانًانثىعراقٌةورود محمد سعٌد قاسم الكعبًمدنًالهندسةبغداد63

60.482012/2013الثانًذكرعراقٌةعمر لؤي عبد الجبار حمٌدمدنًالهندسةبغداد64

59.952012/2013الثانًانثىعراقٌةزٌنب كرٌم علً محمد الخفاجًمدنًالهندسةبغداد65

59.602012/2013الثانًانثىعراقٌةنغم حامد حسن علوان الطائًمدنًالهندسةبغداد66

59.402012/2013االولذكرعراقٌةعلً صالح مهدي عباس البهادلًمدنًالهندسةبغداد67

59.362012/2013االولذكرعراقٌةٌوسف ضاري عواد حسون المفرجمدنًالهندسةبغداد68

59.042012/2013الثانًذكرعراقٌةعلً هاتف حازم كامل الفتالويمدنًالهندسةبغداد69

59.002012/2013الثانًانثىعراقٌةزٌنب طه ٌاسٌن عبد الكرٌم النجديمدنًالهندسةبغداد70

58.852012/2013الثانًانثىعراقٌةمٌس علً حسٌن بحت الشمريمدنًالهندسةبغداد71

58.812012/2013الثانًذكرعراقٌةفٌصل صادق عبد الكرٌم فرج مدنًالهندسةبغداد72
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58.622012/2013الثانًذكرعراقٌةعبدهللا عبودي محمد حسٌن الشمريمدنًالهندسةبغداد73

58.442012/2013االولانثىعراقٌةهند محمد صالح تركً نافل القرٌشًمدنًالهندسةبغداد74

58.372012/2013الثانًانثىعراقٌةاٌة عبد الكرٌم عبد علً محمدمدنًالهندسةبغداد75

58.162012/2013الثانًذكرعراقٌةلٌث احمد حسٌن عٌسى الخفاجًمدنًالهندسةبغداد76

57.862012/2013االولانثىعراقٌةلبنى عبد العزٌز ٌحٌى محمدمدنًالهندسةبغداد77

57.272012/2013االولذكرعراقٌةعلً احسان علً بعٌوي  العنزيمدنًالهندسةبغداد78

57.202012/2013الثانًانثىعراقٌةرغد قٌس محمد مراد الجبوريمدنًالهندسةبغداد79

56.962012/2013الثانًانثىعراقٌةهبة محمود شكر محمود السعديمدنًالهندسةبغداد80

56.902012/2013الثانًانثىعراقٌةفرح سالم حسون غائب السعديمدنًالهندسةبغداد81

56.832012/2013الثانًذكرعراقٌةنزار خمٌس عالوي فهد العكٌديمدنًالهندسةبغداد82

56.572012/2013الثانًذكرعراقٌةمحمد جمال محمود احمد الجبوريمدنًالهندسةبغداد83

56.362012/2013الثانًانثىعراقٌةرانٌة مؤٌد خلف فالح الساعديمدنًالهندسةبغداد84

55.912012/2013الثانًذكرعراقٌةحسام ماهود حنظل عباس الكنانًمدنًالهندسةبغداد85

55.772012/2013الثانًذكرعراقٌةٌاسر ثامر محمود كاظم الزبٌديمدنًالهندسةبغداد86

55.752012/2013الثانًذكرعراقٌةعبد المجٌد حمٌد خلف صالح الدلٌمًمدنًالهندسةبغداد87

55.692012/2013الثانًذكرعراقٌةمحمد سالم عبد الواحد حمدمدنًالهندسةبغداد88

55.362012/2013الثانًذكرعراقٌةجعفر صادق قاسم فندي الساعديمدنًالهندسةبغداد89


