
سنة التخرجالتقدٌرالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2013/2014جٌد جدا82.79االولذكرعراقٌة احمد صداع ذٌب شندوخمدنًالهندسةبغداد1

2013/2014جٌد جدا80.95االولانثىعراقٌة اٌفان شاكر احمد حٌدرمدنًالهندسةبغداد2

2013/2014جٌد78.55االولذكرعراقٌة حمزة مهدي سلمان صالحمدنًالهندسةبغداد3

2013/2014جٌد75.46االولذكرعراقٌة مالك كرٌم مطشر غٌاضمدنًالهندسةبغداد4

2013/2014جٌد75.13االولانثىعراقٌة دعاء توفٌق جاسم توفٌقمدنًالهندسةبغداد5

2013/2014جٌد74.19االولانثىعراقٌة دعاء مؤٌد لفتة حسٌنمدنًالهندسةبغداد6

2013/2014جٌد73.69االولانثىعراقٌة نورس عٌسى علً كطوفمدنًالهندسةبغداد7

2013/2014جٌد72.73االولانثىعراقٌة عال صاحب حسن جابرمدنًالهندسةبغداد8

2013/2014جٌد72.28االولانثىعراقٌة رؤى عبد اللطٌف عبد الحمٌد جمٌلمدنًالهندسةبغداد9

2013/2014جٌد71.90االولانثىعراقٌة مروج عبد الحمزة نعمة بخٌتمدنًالهندسةبغداد10

2013/2014جٌد71.72االولانثىفلسطٌنٌة وهد مروان صالح محمدمدنًالهندسةبغداد11

2013/2014متوسط69.06االولذكرعراقٌة حسن فارس عبد هللا غزالمدنًالهندسةبغداد12

2013/2014متوسط68.92االولذكرعراقٌة انس حمٌد مجٌت حمادمدنًالهندسةبغداد13

2013/2014متوسط68.73االولانثىعراقٌة لجٌن حٌدر عبد علًمدنًالهندسةبغداد14

2013/2014متوسط68.28الثانًانثىعراقٌةضحى سلٌم جاسب منخًمدنًالهندسةبغداد15

2013/2014متوسط67.85االولذكرعراقٌة غسان عبد سلمان جبرمدنًالهندسةبغداد16

2013/2014متوسط67.56االولانثىعراقٌة اٌة محمد إبراهٌم حسن مدنًالهندسةبغداد17

2013/2014متوسط67.54الثانًانثىعراقٌةمٌنه عبد الكرٌم اموري عاليمدنًالهندسةبغداد18

2013/2014متوسط67.35االولانثىعراقٌةاٌات اسماعٌل راشد طامًمدنًالهندسةبغداد19

2013/2014متوسط67.25االولذكرعراقٌةحسن علً حٌدر خلٌل مهديمدنًالهندسةبغداد20

2013/2014متوسط67.17االولذكرعراقٌة ضٌاء عٌسى محمود عبد هللامدنًالهندسةبغداد21

2013/2014متوسط67.17االولانثىعراقٌة فرح عامر كامل احمدمدنًالهندسةبغداد22

2013/2014متوسط66.35االولانثىعراقٌةسارة احمد عبد الرسول محمدمدنًالهندسةبغداد23

2013/2014متوسط65.98االولذكرعراقٌة احمد ٌاس خضٌر علًمدنًالهندسةبغداد24
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2013/2014متوسط65.88االولذكرعراقٌة محمد معاذ عبد الجبار عبد هللامدنًالهندسةبغداد25

2013/2014متوسط65.80االولانثىعراقٌةرٌم عباس حمادي سرحانمدنًالهندسةبغداد26

2013/2014متوسط65.74االولانثىعراقٌة عال محمد علً جبارةمدنًالهندسةبغداد27

2013/2014متوسط65.60االولذكرعراقٌة اركان عدنان عبد عٌاشمدنًالهندسةبغداد28

2013/2014متوسط65.53االولانثىعراقٌة رسل سعد دلف كرٌممدنًالهندسةبغداد29

2013/2014متوسط65.29الثانًانثىعراقٌةسالً محمود كامل خضرمدنًالهندسةبغداد30

2013/2014متوسط64.95الثانًانثىعراقٌةشهد عزٌز كاظم عزٌزمدنًالهندسةبغداد31

2013/2014متوسط64.82االولذكرعراقٌة اسامة عاٌد اٌاد مالكمدنًالهندسةبغداد32

2013/2014متوسط64.60االولذكرعراقٌةمصطفى عبدهللا ابراهٌم جوادمدنًالهندسةبغداد33

2013/2014متوسط64.54االولانثىعراقٌة ازهار جمٌل صفر عاشورمدنًالهندسةبغداد34

2013/2014متوسط64.47االولذكرعراقٌة محمد عطا هللا سلٌمان راهًمدنًالهندسةبغداد35

2013/2014متوسط64.25االولانثىعراقٌةفرح صباح مزهر كاطعمدنًالهندسةبغداد36

2013/2014متوسط64.13االولذكرعراقٌة اٌهاب عالء عبد الجبار عثمانمدنًالهندسةبغداد37

2013/2014متوسط63.94االولانثىعراقٌةمروة حمٌد مطشر حسٌنمدنًالهندسةبغداد38

2013/2014متوسط63.64االولذكرعراقٌة حسٌن صبٌح حنش نهرمدنًالهندسةبغداد39

2013/2014متوسط63.39االولذكرعراقٌةمحمد عامر كامل احمدمدنًالهندسةبغداد40

2013/2014متوسط63.39الثانًانثىعراقٌةشهد فارس حافظ حسٌنمدنًالهندسةبغداد41

2013/2014متوسط63.22االولانثىعراقٌةسجى عبد حمزة مكرودمدنًالهندسةبغداد42

2013/2014متوسط62.83االولذكرعراقٌةمحمد ثجٌل دهٌرب كاظممدنًالهندسةبغداد43

2013/2014متوسط62.22الثانًذكرعراقٌةأنس ابراهٌم عبد هللا عبد الرحمنمدنًالهندسةبغداد44

2013/2014متوسط62.00الثانًانثىعراقٌةسجى خالد عبد علً ذٌابمدنًالهندسةبغداد45

2013/2014متوسط62.00الثانًذكرعراقٌةلٌث محمد سند راشدمدنًالهندسةبغداد46

2013/2014متوسط61.94االولانثىعراقٌة زٌنب غسان فرحان صافًمدنًالهندسةبغداد47

2013/2014متوسط61.59االولذكرعراقٌةعبد المنعم فاضل عباس عمرانمدنًالهندسةبغداد48
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2013/2014متوسط61.15الثانًذكرعراقٌةهاشم مهدي صالح صحنمدنًالهندسةبغداد49

2013/2014متوسط60.54االولذكرعراقٌةمرتضى محمد حمٌد محمدمدنًالهندسةبغداد50

2013/2014متوسط60.47االولذكرعراقٌة سرمد عبد المجٌد عمر عطا هللامدنًالهندسةبغداد51

2013/2014متوسط60.31الثانًذكرعراقٌةمحمد اسامه فاضل عباسمدنًالهندسةبغداد52

2013/2014مقبول59.94االولانثىعراقٌةشهد اسماعٌل محمد علًمدنًالهندسةبغداد53

2013/2014مقبول59.92الثانًذكرعراقٌةاحمد مشتاق طالب علًمدنًالهندسةبغداد54

2013/2014مقبول59.87االولانثىعراقٌةهالة عدنان وهب محمد ٌونسمدنًالهندسةبغداد55

2013/2014مقبول59.70الثانًانثىعراقٌةغفران طالب فحل جزاعمدنًالهندسةبغداد56

2013/2014مقبول59.68االولانثىعراقٌة زٌنب طالب هاشم علوان الفٌاضمدنًالهندسةبغداد57

2013/2014مقبول59.67االولذكرعراقٌةنواف هانً مسلم عبودمدنًالهندسةبغداد58

2013/2014مقبول59.62الثانًانثىعراقٌةفرح سعود جعفر باقرمدنًالهندسةبغداد59

2013/2014مقبول59.21الثانًانثىعراقٌةشهد احمد فاضل حبٌبمدنًالهندسةبغداد60

2013/2014مقبول58.21االولذكرعراقٌة احمد عدنان عودة حسن الدراجًمدنًالهندسةبغداد61

2013/2014مقبول57.91الثانًذكرعراقٌةعمر امٌن حسن حمدمدنًالهندسةبغداد62

2013/2014مقبول57.61الثانًذكرعراقٌةاٌثار عبد السالم كامل عبد هللامدنًالهندسةبغداد63

2013/2014مقبول57.50الثانًانثىعراقٌةنرجس حٌدر كاظم جوادمدنًالهندسةبغداد64

2013/2014مقبول57.07الثانًذكرعراقٌةلؤي خلٌل أبراهٌم جاسممدنًالهندسةبغداد65

2013/2014مقبول57.00الثانًانثىعراقٌةحوراء عبد الستار عبد االمٌرمدنًالهندسةبغداد66

2013/2014مقبول56.97االولذكرعراقٌةهشام عودة احمد رٌحان الهٌبًمدنًالهندسةبغداد67

2013/2014مقبول56.84االولذكرعراقٌة علً كاظم فهد ضٌدان الطائًمدنًالهندسةبغداد68

2013/2014مقبول56.75الثانًانثىعراقٌةضحى محمد راضً محسنمدنًالهندسةبغداد69

2013/2014مقبول56.70الثانًذكرعراقٌةاٌهاب حسام عبد الحسٌن صالحمدنًالهندسةبغداد70

2013/2014مقبول56.54الثانًذكرعراقٌةسالم حمٌد حسٌن عبد هللامدنًالهندسةبغداد71

2013/2014مقبول56.28الثانًانثىعراقٌةضحى منذر كرٌم محمدمدنًالهندسةبغداد72
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2013/2014مقبول55.69الثانًانثىعراقٌةسرى سنان صبٌح مكًمدنًالهندسةبغداد73

2013/2014مقبول55.61االولذكرعراقٌةمحمد فوزي قاسم مصطفى العماديمدنًالهندسةبغداد74

2013/2014مقبول55.53الثانًانثىعراقٌةمرٌم احمد أكرم هاتفمدنًالهندسةبغداد75

2013/2014مقبول55.36الثانًذكرعراقٌةمحمد لطٌف عبد الكاظم هاللمدنًالهندسةبغداد76

2013/2014مقبول55.12االولذكرعراقٌةانس قٌس صبري موسى العبٌديمدنًالهندسةبغداد77

2013/2014مقبول55.00الثانًذكرعراقٌةعلً ابراهٌم مهدي حسٌنمدنًالهندسةبغداد78

2013/2014مقبول54.37الثانًذكرعراقٌةرامً علً شناوه سبتًمدنًالهندسةبغداد79

2013/2014مقبول54.29الثانًانثىعراقٌةسجى حسن عبد ناٌفمدنًالهندسةبغداد80

2013/2014مقبول53.64الثانًذكرعراقٌةعبد الجبار فالح عبد الجبار حمٌدمدنًالهندسةبغداد81

2013/2014مقبول53.34الثانًذكرعراقٌةمحمد قاسم كامل محمد المحمديمدنًالهندسةبغداد82

2013/2014مقبول51.62الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً جدٌع حمادي سلمانمدنًالهندسةبغداد83


