
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح في الطالبالجنسالجنسيةاسم المتخرجالقسمالكليةالجامعةت
73.042002/2001االولذكرعراقيةمحمد سامي محمدااللكترونيكالهندسةديالى1
70.4172002/2001االولانثىعراقيةحنان بديع احمدااللكترونيكالهندسةديالى2
69.5622002/2001االولذكرعراقيةاحمد رشيد سعد اهللااللكترونيكالهندسةديالى3
68.9742002/2001االولذكرعراقيةايهاب ابراهيم كاظمااللكترونيكالهندسةديالى4
67.9492002/2001االولانثىعراقيةفاتن حامد عبد احمدااللكترونيكالهندسةديالى5
67.0672002/2001االولانثىعراقيةفراقد قاسم محمدااللكترونيكالهندسةديالى6
66.2452002/2001االولانثىعراقيةزينة عبد المنعم حمودااللكترونيكالهندسةديالى7
66.1172002/2001االولانثىعراقيةحراء رحيم حاتمااللكترونيكالهندسةديالى8
65.6552002/2001االولانثىعراقيةاماني حافظ فرحانااللكترونيكالهندسةديالى9

64.9872002/2001االولانثىعراقيةنداء ناجي كريمااللكترونيكالهندسةديالى10
63.7872002/2001االولانثىعراقيةزينة محمد علي ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى11
63.322002/2001االولانثىعراقيةشيماء صالح مهديااللكترونيكالهندسةديالى12
63.2152002/2001االولانثىعراقيةهديل علي محمدااللكترونيكالهندسةديالى13
61.8582002/2001االولذكرعراقيةحسن هادي شنورااللكترونيكالهندسةديالى14
61.7732002/2001االولذكرعراقيةوائل حميد مجيدااللكترونيكالهندسةديالى15
60.8572002/2001االولذكرعراقيةحسن ناجي حسينااللكترونيكالهندسةديالى16
60.8542002/2001االولذكرعراقيةرائد عزة طهااللكترونيكالهندسةديالى17
60.7712002/2001االولذكرعراقيةاحمد شلش سلطانااللكترونيكالهندسةديالى18
60.5122002/2001االولانثىعراقيةسمر ناصر شهابااللكترونيكالهندسةديالى19
58.8742002/2001االولذكرعراقيةمحمد عليوي اسماعيلااللكترونيكالهندسةديالى20
72.249612002/2001االولذكرعراقيةحيدر سالم حميدالقدرة والمكائن الهندسةديالى21
69.745372002/2001االولانثىعراقيةهديل كنعان داودالقدرة والمكائن الهندسةديالى22
69.745212002/2001االولذكرعراقيةاحمد ضياء احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى23
69.347422002/2001االولذكرعراقيةحيدر لطيف عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى24
69.299972002/2001االولذكرعراقيةمهند رضا عبد عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى25
68.559522002/2001االولانثىعراقيةرشا ياسين عبدالقدرة والمكائن الهندسةديالى26
68.274262002/2001االولذكرعراقيةاريان ابراهيم أغا مرادالقدرة والمكائن الهندسةديالى27
67.835012002/2001االولذكرعراقيةفالح ابو ظاهر عذابالقدرة والمكائن الهندسةديالى28
67.127712002/2001االولانثىعراقيةرشا عدنان زيدانالقدرة والمكائن الهندسةديالى29
66.719252002/2001االولانثىعراقيةايالف نجم عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى30
66.527112002/2001االولذكرعراقيةقتيبة محمد عبد الحسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى31
65.434552002/2001االولذكرعراقيةعمر ماجد خليلالقدرة والمكائن الهندسةديالى32



65.402592002/2001االولذكرعراقيةحيدر جواد كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى33
64.995452002/2001االولانثىعراقيةزينب عليوي ياسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى34
64.198762002/2001االولذكرعراقيةحيدر جبار عبدالقدرة والمكائن الهندسةديالى35
63.979312002/2001االولذكرعراقيةحيدر جبار محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى36
63.20432002/2001االولذكرعراقيةحسن مالك كريم القدرة والمكائن الهندسةديالى37
62.356342002/2001االولذكرعراقيةسالم سعدون كلصالقدرة والمكائن الهندسةديالى38
61.935032002/2001االولذكرعراقيةاحمد خلف احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى39
61.662792002/2001االولذكرعراقيةابراهيم حافظ فرحانالقدرة والمكائن الهندسةديالى40
59.85572002/2001االولذكرعراقيةسالم محمود رستمالقدرة والمكائن الهندسةديالى41
57.975452002/2001االولذكرعراقيةرعد ضاحي عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى42
64.3042002/2001الثانيذكرعراقيةقيس كريم جفاتااللكترونيكالهندسةديالى43
62.4532002/2001الثانيذكرعراقيةمحمد احمد اسماعيلااللكترونيكالهندسةديالى44
61.2162002/2001الثانيانثىعراقيةرنا عدنان محمودااللكترونيكالهندسةديالى45
61.0812002/2001الثانيذكرعراقيةعلي محمد عبد اهللااللكترونيكالهندسةديالى46
60.5072002/2001الثانيذكرعراقيةمهند علي حسنااللكترونيكالهندسةديالى47
59.1732002/2001الثانيذكرعراقيةوسام وصفي حامدااللكترونيكالهندسةديالى48
58.6692002/2001الثانيذكرعراقيةمهدي جبر محيااللكترونيكالهندسةديالى49
58.442002/2001الثانيذكرعراقيةهاني خضير عباسااللكترونيكالهندسةديالى50
57.7952002/2001الثانيذكرعراقيةعمر عادل رشيدااللكترونيكالهندسةديالى51
57.192002/2001الثانيذكرعراقيةمؤيد عبد اهللا نجمااللكترونيكالهندسةديالى52
57.0262002/2001الثانيذكرعراقيةعقيل بهاء بدريااللكترونيكالهندسةديالى53
56.9062002/2001الثانيذكرعراقيةاحمد حسين خلفااللكترونيكالهندسةديالى54
55.9982002/2001الثانيذكرعراقيةنزار عبد الوهاب داودااللكترونيكالهندسةديالى55
63.470862002/2001الثانيذكرعراقيةمهند نيسان علي القدرة والمكائن الهندسةديالى56
60.633262002/2001الثانيذكرعراقيةعلي موسى عليويالقدرة والمكائن الهندسةديالى57
59.599422002/2001الثانيذكرعراقيةمؤيد عبد العباس كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى58
59.578062002/2001الثانيذكرعراقيةحيدر ويسي منصورالقدرة والمكائن الهندسةديالى59
58.245322002/2001الثانيذكرعراقيةانمار طه عبد اللطيفالقدرة والمكائن الهندسةديالى60
76.519292003/2002االولذكرعراقيةوليد خالد محمودالقدرة والمكائن الهندسةديالى61
75.602862003/2002االولذكرعراقيةعلي نجم عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى62
73.416792003/2002االولذكرعراقيةتيسير ثعبان حسب اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى63
70.584642003/2002االولذكرعراقيةعادل عبد اهللا هزبرالقدرة والمكائن الهندسةديالى64
70.544642003/2002االولانثىعراقيةاسراء جبار حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى65



70.538572003/2002االولذكرعراقيةعمر فرحان صالحالقدرة والمكائن الهندسةديالى66
70.444642003/2002االولذكرعراقيةحيدر شنان صاللالقدرة والمكائن الهندسةديالى67
67.254292003/2002االولذكرعراقيةسالم رحيل حبيبالقدرة والمكائن الهندسةديالى68
65.976392003/2002االولذكرعراقيةحيدر حامد عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى69
65.758212003/2002االولذكرعراقيةسعد محمد عبد الخالقالقدرة والمكائن الهندسةديالى70
63.885362003/2002االولذكرعراقيةعلي مزهر محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى71
63.394642003/2002االولذكرعراقيةجاسم محمد مطلقالقدرة والمكائن الهندسةديالى72
63.112142003/2002االولذكرعراقيةثائر كاظم مواتالقدرة والمكائن الهندسةديالى73
62.654292003/2002االولذكرعراقيةمحمد علي جهادالقدرة والمكائن الهندسةديالى74
62.381072003/2002االولذكرعراقيةسليم حسناوي كرويالقدرة والمكائن الهندسةديالى75
61.16752003/2002االولذكرعراقيةمحمد مجيد خليلالقدرة والمكائن الهندسةديالى76
61.136072003/2002االولذكرعراقيةمحمود قدوري بدريالقدرة والمكائن الهندسةديالى77
61.066072003/2002االولذكرعراقيةباسم شاكر ياسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى78
61.059292003/2002االولانثىعراقيةابتهال هادي كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى79
60.451792003/2002االولذكرعراقيةماهر احمد جليلالقدرة والمكائن الهندسةديالى80
60.136432003/2002االولذكرعراقيةعمر علي شاكرالقدرة والمكائن الهندسةديالى81
60.042862003/2002االولذكرعراقيةامجد لطيف سعيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى82
59.94252003/2002االولذكرعراقيةعلي عبد الجبار محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى83
59.838212003/2002االولذكرعراقيةمصطفى احسان عبد الرسولالقدرة والمكائن الهندسةديالى84
59.70752003/2002االولانثىعراقيةانسام سالم حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى85
59.677862003/2002االولانثىعراقيةمنال كاظم لفتةالقدرة والمكائن الهندسةديالى86
59.560362003/2002االولانثىعراقيةنغم رؤوف كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى87
59.480712003/2002االولذكرعراقيةزياد منصور سليمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى88
59.223932003/2002االولذكرعراقيةوسام شاكر جوادالقدرة والمكائن الهندسةديالى89
58.985362003/2002االولذكرعراقيةحسن شكور جوادالقدرة والمكائن الهندسةديالى90
58.22003/2002االولانثىعراقيةرفل سمير صالحالقدرة والمكائن الهندسةديالى91
57.548572003/2002االولذكرعراقيةصادق جبار عبد عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى92
57.519642003/2002االولانثىعراقيةوازين ناظم جاسمالقدرة والمكائن الهندسةديالى93
78.732003/2002االولذكرعراقيةحسين يوسف راضي االلكترونيكالهندسةديالى94
75.56712003/2002االولذكرعراقيةحيدر علي جاسمااللكترونيكالهندسةديالى95
74.18792003/2002االولانثىعراقيةفاطمة محمود محمدااللكترونيكالهندسةديالى96
73.71742003/2002االولانثىعراقيةهدى ابراهيم احمدااللكترونيكالهندسةديالى97
72.87072003/2002االولانثىعراقيةابتسام محمد كاملااللكترونيكالهندسةديالى98



72.56352003/2002االولذكرعراقيةمصطفى احمد خميسااللكترونيكالهندسةديالى99
71.86832003/2002االولانثىعراقيةاسراء حبيب عبيدااللكترونيكالهندسةديالى100
70.92482003/2002االولانثىعراقيةرانيا جاسم محمودااللكترونيكالهندسةديالى101
70.00512003/2002االولذكرعراقيةحيدر عبد اهللا لطفيااللكترونيكالهندسةديالى102
69.75962003/2002االولذكرعراقيةهناء جليل جمعة االلكترونيكالهندسةديالى103
69.73862003/2002االولذكرعراقيةمشتاق علي عبودااللكترونيكالهندسةديالى104
69.65352003/2002االولانثىعراقيةابتهال مصطفى احمدااللكترونيكالهندسةديالى105
69.53952003/2002االولانثىعراقيةباسمة حسن سلطانااللكترونيكالهندسةديالى106
69.04982003/2002االولذكرعراقيةحسن سعد اهللا ناجيااللكترونيكالهندسةديالى107
68.52452003/2002االولذكرعراقيةقتيبة مدحت فارسااللكترونيكالهندسةديالى108
67.9862003/2002االولذكرعراقيةاحمد زهير خليلااللكترونيكالهندسةديالى109
67.65242003/2002االولذكرعراقيةاثير تحسين حسينااللكترونيكالهندسةديالى110
67.37072003/2002االولذكرعراقيةتيسير عبد الحافظ عبد اللطيفااللكترونيكالهندسةديالى111
66.66862003/2002االولذكرعراقيةعبد الحميد باسم حميدااللكترونيكالهندسةديالى112
66.38832003/2002االولذكرعراقيةمحمد فالح رشيدااللكترونيكالهندسةديالى113
66.01662003/2002االولذكرعراقيةحسام فيصل حمودااللكترونيكالهندسةديالى114
65.52922003/2002االولذكرعراقيةمهند زيدان خليفةااللكترونيكالهندسةديالى115
65.33512003/2002االولذكرعراقيةواثق نصيف جاسمااللكترونيكالهندسةديالى116
65.24532003/2002االولانثىعراقيةميالد طاهر كريمااللكترونيكالهندسةديالى117
65.1762003/2002االولذكرعراقيةحيدر دائر نشميااللكترونيكالهندسةديالى118
64.47652003/2002االولانثىعراقيةايناس عامر صادقااللكترونيكالهندسةديالى119
64.3862003/2002االولذكرعراقيةيحيى عبد الستار حسينااللكترونيكالهندسةديالى120
64.18042003/2002االولذكرعراقيةبهاء عبد الرزاق عباسااللكترونيكالهندسةديالى121
64.14152003/2002االولانثىعراقيةعبير حسن مطلكااللكترونيكالهندسةديالى122
63.79212003/2002االولانثىعراقيةاسراء سعدون جاسمااللكترونيكالهندسةديالى123
63.5812003/2002االولذكرعراقيةمؤيد عبود احمدااللكترونيكالهندسةديالى124
63.17692003/2002االولذكرعراقيةمحمد طه جمعةااللكترونيكالهندسةديالى125
63.15762003/2002االولذكرعراقيةامير جواد صاحبااللكترونيكالهندسةديالى126
62.45922003/2002االولذكرعراقيةصالح نزار عبد الحسينااللكترونيكالهندسةديالى127
62.05582003/2002االولذكرعراقيةمؤيد محمود شاكرااللكترونيكالهندسةديالى128
61.84622003/2002االولانثىعراقيةلمى عبد الكريم حسينااللكترونيكالهندسةديالى129
61.56192003/2002االولذكرعراقيةوسام ثامر فاضلااللكترونيكالهندسةديالى130
61.45032003/2002االولذكرعراقيةسلوان ابراهيم جميلااللكترونيكالهندسةديالى131



61.08952003/2002االولانثىعراقيةزينب وفي جوادااللكترونيكالهندسةديالى132
60.84462003/2002االولذكرعراقيةخالد حربي عبدااللكترونيكالهندسةديالى133
60.74242003/2002االولانثىعراقيةنضال كاظم كريخيااللكترونيكالهندسةديالى134
60.65682003/2002االولذكرعراقيةسامر قاسم محمدااللكترونيكالهندسةديالى135
59.92922003/2002االولذكرعراقيةحسان طالل مهديااللكترونيكالهندسةديالى136
59.62112003/2002االولذكرعراقيةعلي احمد عبيدااللكترونيكالهندسةديالى137
59.52672003/2002االولانثىعراقيةمريم جاسم محمدااللكترونيكالهندسةديالى138
59.09842003/2002االولذكرعراقيةبشار يوسف نعمةااللكترونيكالهندسةديالى139
58.26542003/2002االولانثىعراقيةاطياف حميد كاظمااللكترونيكالهندسةديالى140
61.922142003/2002الثانيذكرعراقية اسامة عباس هاديالقدرة والمكائن الهندسةديالى141
60.052142003/2002الثانيذكرعراقيةحسن غالب مطيرالقدرة والمكائن الهندسةديالى142
59.859292003/2002الثانيذكرعراقيةمحمد خلف حماديالقدرة والمكائن الهندسةديالى143
58.217862003/2002الثانيذكرعراقيةحبيب سلمان حبيبالقدرة والمكائن الهندسةديالى144
57.308932003/2002الثانيذكرعراقيةاثير علي حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى145
56.249642003/2002الثانيذكرعراقيةاسعد مجيد خلفالقدرة والمكائن الهندسةديالى146
56.133932003/2002الثانيذكرعراقيةصدام ذياب احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى147
54.547862003/2002الثانيذكرعراقيةفاروق حمادي عيدانالقدرة والمكائن الهندسةديالى148
62.83192003/2002الثانيانثىعراقيةرنا يونس عبد الرحمنااللكترونيكالهندسةديالى149
62.60872003/2002الثانيذكرعراقيةفاطر حسن صاحبااللكترونيكالهندسةديالى150
61.68022003/2002الثانيانثىعراقيةزينة طارق عبد الكريمااللكترونيكالهندسةديالى151
61.00422003/2002الثانيانثىعراقيةايمان محمد ساميااللكترونيكالهندسةديالى152
60.64412003/2002الثانيذكرعراقيةماجد محمد عبد اهللااللكترونيكالهندسةديالى153
60.3042003/2002الثانيذكرعراقيةمصطفى فهمي احمدااللكترونيكالهندسةديالى154
58.78932003/2002الثانيذكرعراقيةسالم كاظم شناتيااللكترونيكالهندسةديالى155
58.08462003/2002الثانيذكرعراقيةمحمد علي حسنااللكترونيكالهندسةديالى156
57.82732003/2002الثانيذكرعراقيةحيدر احمد محمودااللكترونيكالهندسةديالى157
57.6892003/2002الثانيذكرعراقيةانس ابراهيم مرحبااللكترونيكالهندسةديالى158
56.43212003/2002الثانيذكرعراقيةسيف محسن عبد الحسين االلكترونيكالهندسةديالى159
56.15932003/2002الثانيذكرعراقيةمحمد ناجي علي سبعااللكترونيكالهندسةديالى160
55.89722003/2002الثانيذكرعراقيةزيد نجاح موسىااللكترونيكالهندسةديالى161
55.64582003/2002الثانيانثىعراقيةرواء سعد طعمةااللكترونيكالهندسةديالى162
53.4812003/2002الثانيذكرعراقيةاحمد حاتم احمدااللكترونيكالهندسةديالى163
80.582004/2003االولذكرعراقيةبالسم محمد حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى164



78.0262004/2003االولذكرعراقيةسامر سامي محمودالقدرة والمكائن الهندسةديالى165
76.8692004/2003االولانثىعراقيةروان عالء الدين عذابالقدرة والمكائن الهندسةديالى166
72.3832004/2003االولانثىعراقيةورود جواد كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى167
72.3812004/2003االولذكرعراقيةمحمد علي فليحالقدرة والمكائن الهندسةديالى168
72.2822004/2003االولذكرعراقيةمرتضى جعفر حسن القدرة والمكائن الهندسةديالى169
71.7542004/2003االولانثىعراقيةشمس وائل كاملالقدرة والمكائن الهندسةديالى170
71.3622004/2003االولذكرعراقيةطارق حسين عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى171
70.7812004/2003االولانثىعراقيةميادة صاحب ابراهيمالقدرة والمكائن الهندسةديالى172
69.6212004/2003االولانثىعراقيةنور رشيد عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى173
69.6082004/2003االولذكرعراقيةسالم خضير عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى174
68.8032004/2003االولانثىعراقيةنضال يوسف وسميالقدرة والمكائن الهندسةديالى175
68.6292004/2003االولانثىعراقيةهند طارق ابراهيمالقدرة والمكائن الهندسةديالى176
66.9542004/2003االولذكرعراقيةعصام حسين عبدالقدرة والمكائن الهندسةديالى177
66.6032004/2003االولذكرعراقيةماجد عيسى رشيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى178
65.1592004/2003االولانثىعراقيةاسراء ناصر عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى179
63.5012004/2003االولذكرعراقيةمحمد عباس جبرالقدرة والمكائن الهندسةديالى180
62.8672004/2003االولذكرعراقيةمهند خضير عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى181
62.672004/2003االولذكرعراقيةاحمد نعمت عبد الهاديالقدرة والمكائن الهندسةديالى182
62.4532004/2003االولذكرعراقيةايمن كريم خميسالقدرة والمكائن الهندسةديالى183
61.7512004/2003االولذكرعراقيةمحمد عكال سلوميالقدرة والمكائن الهندسةديالى184
61.072004/2003االولذكرعراقيةخليل حميد برديالقدرة والمكائن الهندسةديالى185
60.9072004/2003االولذكرعراقيةبشار خلباص ظاهرالقدرة والمكائن الهندسةديالى186
60.8582004/2003االولذكرعراقيةجهاد عمران ازركالقدرة والمكائن الهندسةديالى187
60.6072004/2003االولذكرعراقيةسراج منهل حميدالقدرة والمكائن الهندسةديالى188
59.612004/2003االولذكرعراقيةاحمد نجم عبداالميرالقدرة والمكائن الهندسةديالى189
58.7312004/2003االولذكرعراقيةكاظم فنطيل عبيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى190
58.092004/2003االولذكرعراقيةمنتصر رحيم كريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى191
79.6062004/2003االولذكرعراقيةضياء طارق صباحااللكترونيكالهندسةديالى192
75.9762004/2003االولذكريمانيحسين عبد ربه حسينااللكترونيكالهندسةديالى193
74.9942004/2003االولذكرعراقيةحيدر خليل ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى194
73.46972004/2003االولانثىعراقيةسرى فهمي يوسفااللكترونيكالهندسةديالى195
71.5162004/2003االولذكرعراقيةمثنى خليل ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى196
71.4182004/2003االولانثىعراقيةاالء حقي اسماعيلااللكترونيكالهندسةديالى197



71.3632004/2003االولذكريمانيابراهيم عبد اهللا محمدااللكترونيكالهندسةديالى198
71.0552004/2003االولانثىعراقيةرشا جاسم حسينااللكترونيكالهندسةديالى199
68.9472004/2003االولذكريمانيفراس منصور حسينااللكترونيكالهندسةديالى200
68.4022004/2003االولانثىعراقيةبشرى عبد اهللا حسنااللكترونيكالهندسةديالى201
67.6652004/2003االولانثىعراقيةوئام اسماعيل ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى202
67.5062004/2003االولانثىعراقيةاماني حافظ رحمنااللكترونيكالهندسةديالى203
66.06482004/2003االولذكرعراقيةمحمد فرمان سلمانااللكترونيكالهندسةديالى204
65.13352004/2003االولذكريمانيعصام عبد اهللا غالبااللكترونيكالهندسةديالى205
64.9152004/2003االولذكرعراقيةرشيد ناظم احمدااللكترونيكالهندسةديالى206
64.8072004/2003االولانثىعراقيةزينب صالح عباسااللكترونيكالهندسةديالى207
64.5732004/2003االولانثىعراقيةعبيدة عامر سعيدااللكترونيكالهندسةديالى208
63.7462004/2003االولانثىعراقيةرند كنعان رشيدااللكترونيكالهندسةديالى209
63.57782004/2003االولذكرعراقيةعادل عبد الحسين عبد االميرااللكترونيكالهندسةديالى210
61.76852004/2003االولذكريمانياياد شعفل عليااللكترونيكالهندسةديالى211
61.742004/2003االولذكرعراقيةحسن نعمة حسنااللكترونيكالهندسةديالى212
60.031692004/2003االولانثىعراقيةنور محمد لطيفااللكترونيكالهندسةديالى213
57.9542004/2003االولذكرعراقيةعلي صبحي محمدااللكترونيكالهندسةديالى214
65.4162004/2003الثانيذكرعراقيةعلي  مهدي كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى215
65.3672004/2003الثانيانثىعراقيةنسرين عدنان لطيفالقدرة والمكائن الهندسةديالى216
63.3842004/2003الثانيانثىعراقيةانسام اسماعيل كريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى217
63.3212004/2003الثانيذكرعراقيةقيس صبحي خضيرالقدرة والمكائن الهندسةديالى218
61.1572004/2003الثانيذكرعراقيةعادل ناجي سعيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى219
61.1472004/2003الثانيذكرعراقيةقحطان عدنان حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى220
60.4392004/2003الثانيذكرعراقيةحقي اسماعيل خليلالقدرة والمكائن الهندسةديالى221
60.1012004/2003الثانيذكرعراقيةرافد محمد عريمشالقدرة والمكائن الهندسةديالى222
59.3622004/2003الثانيذكرعراقيةقاسم جاسم غصيبالقدرة والمكائن الهندسةديالى223
59.1952004/2003الثانيذكرعراقيةرائد حميد مجيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى224
59.0062004/2003الثانيذكرعراقيةعلي رحيم عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى225
58.6612004/2003الثانيذكرعراقيةرسول كاظم رمضانالقدرة والمكائن الهندسةديالى226
58.5322004/2003الثانيذكرعراقيةلؤي صائب ابراهيمالقدرة والمكائن الهندسةديالى227
56.8192004/2003الثانيذكرعراقيةعلي خضير عذيبالقدرة والمكائن الهندسةديالى228
56.4042004/2003الثانيذكرعراقيةعلي احمد موفقالقدرة والمكائن الهندسةديالى229
56.1942004/2003الثانيذكرعراقيةمعتز رزاق عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى230



56.12004/2003الثانيانثىعراقيةسماح امين ابراهيمالقدرة والمكائن الهندسةديالى231
55.9572004/2003الثانيذكرعراقيةياسر اياد جاسمالقدرة والمكائن الهندسةديالى232
55.7632004/2003الثانيذكرعراقيةعدي عدنان محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى233
55.4172004/2003الثانيذكرعراقيةسمير جمعة حمادالقدرة والمكائن الهندسةديالى234
55.3822004/2003الثانيذكرعراقيةمحمد شاكر محمودالقدرة والمكائن الهندسةديالى235
55.1232004/2003الثانيذكرعراقيةعلي كاظم خلفالقدرة والمكائن الهندسةديالى236
53.8542004/2003الثانيذكرعراقيةعمار احمد حمزةالقدرة والمكائن الهندسةديالى237
63.49322004/2003الثانيذكرعراقيةعمر اسماعيل محمودااللكترونيكالهندسةديالى238
61.93382004/2003الثانيذكرعراقيةمروان طه حميدااللكترونيكالهندسةديالى239
61.38072004/2003الثانيانثىعراقيةسناء حسن الزمااللكترونيكالهندسةديالى240
60.99242004/2003الثانيذكرعراقيةعمر حيدر درجالااللكترونيكالهندسةديالى241
60.47962004/2003الثانيذكرعراقيةحسان جبار احمدااللكترونيكالهندسةديالى242
59.532004/2003الثانيذكرعراقيةحيدر ابراهيم محمدااللكترونيكالهندسةديالى243
58.07762004/2003الثانيانثىعراقيةايمان اكرم نصيفااللكترونيكالهندسةديالى244
56.78072004/2003الثانيذكرعراقيةوسام علي محمدااللكترونيكالهندسةديالى245
55.7372004/2003الثانيذكرعراقيةاحمد عباس حسينااللكترونيكالهندسةديالى246
54.68382004/2003الثانيذكرعراقيةمحمد باسم مهديااللكترونيكالهندسةديالى247
73.4182005/2004االولذكرعراقيةقاسم محمد حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى248
71.1322005/2004االولانثىعراقيةامل قاسم محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى249
70.9462005/2004االولذكرعراقيةصباح نوري خلفالقدرة والمكائن الهندسةديالى250
70.6232005/2004االولانثىعراقيةراوية محمود حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى251
70.0652005/2004االولذكرعراقيةوسام نجم الدين عبدالقدرة والمكائن الهندسةديالى252
69.5172005/2004االولذكرعراقيةرؤوف فاضل عيدانالقدرة والمكائن الهندسةديالى253
68.3072005/2004االولانثىعراقيةسمارة مجيد كاملالقدرة والمكائن الهندسةديالى254
67.9072005/2004االولذكرعراقيةحسن علي حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى255
67.8652005/2004االولانثىعراقيةهبة هاشم عبد الرزاقالقدرة والمكائن الهندسةديالى256
67.8462005/2004االولانثىعراقيةانعام عباس رزوقيالقدرة والمكائن الهندسةديالى257
67.0852005/2004االولانثىعراقيةنور اكرم حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى258
66.1232005/2004االولذكرعراقيةباسم متعب عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى259
65.5622005/2004االولذكرعراقيةعباس خليل ابراهيمالقدرة والمكائن الهندسةديالى260
65.5342005/2004االولذكرعراقيةمحمد احمد عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى261
64.4952005/2004االولذكرعراقيةنذير مطلك محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى262
64.1642005/2004االولانثىعراقيةبثينة عادل مولودالقدرة والمكائن الهندسةديالى263



63.6292005/2004االولانثىعراقيةميساء عبد الغفور كريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى264
63.4472005/2004االولذكرعراقيةمنقذ عبد الكريم عبد الرزاقالقدرة والمكائن الهندسةديالى265
63.0112005/2004االولانثىعراقيةمنار رحمن راهي القدرة والمكائن الهندسةديالى266
62.7542005/2004االولذكرعراقيةمحمد صالح صيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى267
62.4892005/2004االولذكرعراقيةمرتضى هاشم موسىالقدرة والمكائن الهندسةديالى268
62.3732005/2004االولذكرعراقيةمرتضى عامر عبد الهادي القدرة والمكائن الهندسةديالى269
60.7692005/2004االولذكرعراقيةمحمد صالح عاشورالقدرة والمكائن الهندسةديالى270
60.4012005/2004االولذكرعراقيةحسين محمد كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى271
59.182005/2004االولذكرعراقيةاحمد قاسم محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى272
58.8872005/2004االولذكرعراقيةعمر علي نصيفالقدرة والمكائن الهندسةديالى273
58.1992005/2004االولذكرعراقيةعلي مطشر كرمشالقدرة والمكائن الهندسةديالى274
57.4592005/2004االولذكرفلسطينيةمحمود احمد محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى275
75.8212005/2004االولذكرعراقيةعصام صالح حميدااللكترونيكالهندسةديالى276
75.0632005/2004االولذكرعراقيةبهاء عبد الخالق نعمانااللكترونيكالهندسةديالى277
74.4442005/2004االولانثىعراقيةجنان نصيف شهابااللكترونيكالهندسةديالى278
71.292005/2004االولذكرعراقيةعباس خليفة نوارااللكترونيكالهندسةديالى279
70.6932005/2004االولانثىعراقيةسهى علي جوادااللكترونيكالهندسةديالى280
70.2232005/2004االولانثىعراقيةاسراء حازم عليااللكترونيكالهندسةديالى281
69.732005/2004االولذكرعراقيةعباس حميد عبد حسنااللكترونيكالهندسةديالى282
69.6512005/2004االولذكرعراقيةرعد عبد الكريم حسينااللكترونيكالهندسةديالى283
69.2832005/2004االولذكرعراقيةاحمد عز الدين عبد اهللااللكترونيكالهندسةديالى284
69.0382005/2004االولذكرعراقيةاحمد عبد الرسول طهااللكترونيكالهندسةديالى285
68.4832005/2004االولانثىعراقيةزهرة عباس محمودااللكترونيكالهندسةديالى286
68.3882005/2004االولذكرعراقيةعلي حسين عليااللكترونيكالهندسةديالى287
67.1742005/2004االولانثىعراقيةعال رافع عليااللكترونيكالهندسةديالى288
67.0822005/2004االولذكرعراقيةغزوان سمير حسنااللكترونيكالهندسةديالى289
66.0822005/2004االولانثىعراقيةسرى حسين محمودااللكترونيكالهندسةديالى290
65.6142005/2004االولانثىعراقيةمالذ فاضل حسنااللكترونيكالهندسةديالى291
64.7692005/2004االولانثىعراقيةاسيل صفاء حسينااللكترونيكالهندسةديالى292
64.7222005/2004االولذكرعراقيةمهند قيس حسنااللكترونيكالهندسةديالى293
62.8232005/2004االولانثىعراقيةاسراء احمد عليااللكترونيكالهندسةديالى294
62.6372005/2004االولذكرعراقيةمصعب علي حسنااللكترونيكالهندسةديالى295
61.8772005/2004االولذكرعراقيةمصطفى محمد خليلااللكترونيكالهندسةديالى296



61.1862005/2004االولانثىعراقيةهبة فاروق محمودااللكترونيكالهندسةديالى297
61.0912005/2004االولذكرعراقيةمحمد عبد شاللااللكترونيكالهندسةديالى298
60.6772005/2004االولذكرعراقيةعمر عدنان وسينااللكترونيكالهندسةديالى299
60.2092005/2004االولذكرعراقيةحازم مدحت فارسااللكترونيكالهندسةديالى300
59.9112005/2004االولانثىعراقيةزينةعبد الرضا داوودااللكترونيكالهندسةديالى301
58.0922005/2004االولذكرعراقيةمحمد عالء عبد الحسينااللكترونيكالهندسةديالى302
65.4442005/2004الثانيذكرعراقيةمصطفى حسن ردامالقدرة والمكائن الهندسةديالى303
64.7252005/2004الثانيذكرعراقيةسيف تحسين حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى304
63.9172005/2004الثانيانثىعراقيةرغد خورشيد موسىالقدرة والمكائن الهندسةديالى305
60.6912005/2004الثانيانثىعراقيةعالء زكي صالحالقدرة والمكائن الهندسةديالى306
60.3172005/2004الثانيذكرعراقيةفراس خير اهللا عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى307
59.9872005/2004الثانيذكرعراقيةطه ياسين طهالقدرة والمكائن الهندسةديالى308
59.8162005/2004الثانيذكرعراقيةعاصم طه ياسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى309
59.032005/2004الثانيانثىعراقيةانتصار جبار جدوعالقدرة والمكائن الهندسةديالى310
58.8622005/2004الثانيذكرعراقيةاحمد عباس شمس اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى311
58.822005/2004الثانيذكرعراقيةصالح احمد عليويالقدرة والمكائن الهندسةديالى312
58.6442005/2004الثانيانثىعراقيةنريمان خالد هاشمالقدرة والمكائن الهندسةديالى313
58.4382005/2004الثانيذكرعراقيةمحمود محمد حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى314
57.9092005/2004الثانيذكرعراقيةسعد صالح رحمنالقدرة والمكائن الهندسةديالى315
57.2022005/2004الثانيذكرعراقيةعزيز جبار واليالقدرة والمكائن الهندسةديالى316
56.7532005/2004الثانيذكرعراقيةرسول غفوري ردامالقدرة والمكائن الهندسةديالى317
56.5312005/2004الثانيذكرعراقيةطارق محي محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى318
55.7142005/2004الثانيذكرعراقيةليث عبد العباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى319
55.5242005/2004الثانيانثىعراقيةايمان غضبان شعالنالقدرة والمكائن الهندسةديالى320
55.0172005/2004الثانيذكرعراقيةعلي ناصر عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى321
54.8752005/2004الثانيذكرعراقيةياسر حيدر محمودالقدرة والمكائن الهندسةديالى322
54.7132005/2004الثانيذكرعراقيةمرتضى سامي رشيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى323
54.562005/2004الثانيذكرعراقيةرعد اسماعيل حديدالقدرة والمكائن الهندسةديالى324
54.12005/2004الثانيذكرعراقيةمصطفى عادل عبد الرحمنالقدرة والمكائن الهندسةديالى325
54.072005/2004الثانيذكرعراقيةبشار كاظم خضيرالقدرة والمكائن الهندسةديالى326
53.9132005/2004الثانيذكرعراقيةايمن سامي مسعدالقدرة والمكائن الهندسةديالى327
53.7362005/2004الثانيذكرعراقيةمصعب منذر جمعةالقدرة والمكائن الهندسةديالى328
52.9322005/2004الثانيذكرعراقيةاياد مصطفى عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى329



69.3672005/2004الثانيذكرعراقيةريسان محي الدين طاهرااللكترونيكالهندسةديالى330
63.2052005/2004الثانيانثىعراقيةشيرين منصور عوادااللكترونيكالهندسةديالى331
62.942005/2004الثانيذكرعراقيةالمعتصم محمد جعفرااللكترونيكالهندسةديالى332
62.6632005/2004الثانيانثىعراقيةوفاء محمود حسنااللكترونيكالهندسةديالى333
61.552005/2004الثانيذكرعراقيةحيدر احمد خليلااللكترونيكالهندسةديالى334
60.2622005/2004الثانيذكرعراقيةاحمد خليل علوانااللكترونيكالهندسةديالى335
59.8272005/2004الثانيذكرعراقيةايهاب هاشم عبد الرزاقااللكترونيكالهندسةديالى336
59.4582005/2004الثانيذكرعراقيةعقيل علي حبيبااللكترونيكالهندسةديالى337
57.6692005/2004الثانيذكرعراقيةاحمد اسماعيل صمدااللكترونيكالهندسةديالى338
56.8772005/2004الثانيذكرعراقيةعلي ياسين حميدااللكترونيكالهندسةديالى339
56.7932005/2004الثانيذكرعراقيةقصي اسعد عبدااللكترونيكالهندسةديالى340
55.8162005/2004الثانيذكرعراقيةحسين كطان خنجرااللكترونيكالهندسةديالى341
55.7752005/2004الثانيذكرعراقيةعلي رعد رشيدااللكترونيكالهندسةديالى342
55.3472005/2004الثانيذكرعراقيةمحمد ريحان فاضلااللكترونيكالهندسةديالى343
55.332005/2004الثانيذكرعراقيةوليد خالد حميدااللكترونيكالهندسةديالى344
55.182005/2004الثانيذكرعراقيةاحمد راسم مصطافااللكترونيكالهندسةديالى345
54.8112005/2004الثانيذكرعراقيةاحمد خليل ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى346
53.212005/2004الثانيذكرعراقيةعلي عدنان جميلااللكترونيكالهندسةديالى347
78.6662006/2005االولذكرعراقيةغسان عبداهللا سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى348
78.1932006/2005االولذكرعراقيةعلي ساجت كيطانالقدرة والمكائن الهندسةديالى349
76.5562006/2005االولذكرعراقيةحاتم غضبان عبودالقدرة والمكائن الهندسةديالى350
69.722006/2005االولذكرعراقيةعلي ناظم جبارةالقدرة والمكائن الهندسةديالى351
69.5472006/2005االولذكرعراقيةسيف محمد سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى352
68.2672006/2005االولذكرعراقيةاحمد ابراهيم جابرالقدرة والمكائن الهندسةديالى353
66.7032006/2005االولذكرعراقيةحمزة جبارسلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى354
65.5662006/2005االولذكرعراقيةمحمد حسن عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى355
65.1442006/2005االولذكرعراقيةجاسم محمد خلفالقدرة والمكائن الهندسةديالى356
64.6942006/2005االولذكرعراقيةاسماعيل محمد عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى357
64.1932006/2005االولذكرعراقيةرعد هادي محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى358
64.1442006/2005االولذكرعراقيةوعد حسب اهللا حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى359
64.032006/2005االولذكرعراقيةاحمد عبدالكريم عبدالرحمنالقدرة والمكائن الهندسةديالى360
63.642006/2005االولذكرعراقيةعلي خليل عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى361
63.3532006/2005االولذكرعراقيةسامر كمال عبدالكريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى362



63.1812006/2005االولذكرعراقيةمحمد حمد دعدوشالقدرة والمكائن الهندسةديالى363
62.08472006/2005الثانيذكرعراقيةعلي قدوري سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى364
60.84442006/2005الثانيذكرعراقيةعدي سعيد فليحالقدرة والمكائن الهندسةديالى365
60.792006/2005االولذكرعراقيةعمر حسين عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى366
60.77622006/2005الثانيذكرعراقيةاحمد محسن شاهرالقدرة والمكائن الهندسةديالى367
60.4472006/2005االولذكرعراقيةرائد عباس حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى368
59.5212006/2005االولذكرعراقيةعامر قاسم حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى369
58.9422006/2005االولذكرعراقية محمد عبد مصطافالقدرة والمكائن الهندسةديالى370
58.9092006/2005االولذكرعراقيةظافر خضير عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى371
58.8692006/2005االولانثىعراقيةنسرين كريم عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى372
58.52822006/2005الثانيذكرعراقيةصالح داود سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى373
58.1822006/2005االولذكرعراقيةاحمد عبدالرحمن عبدالقادرالقدرة والمكائن الهندسةديالى374
57.16682006/2005الثانيذكرعراقيةعامر صباح سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى375
57.142006/2005االولذكرعراقيةمثنى علي حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى376
57.0982006/2005االولذكرعراقيةعلي فضل محمد القدرة والمكائن الهندسةديالى377
56.8552006/2005االولذكرعراقيةمحمد ناصر عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى378
56.79662006/2005الثانيانثىاردنيةنسرين عدنان محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى379
56.5492006/2005الثانيذكرعراقيةحيدر وسمي محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى380
56.5452006/2005االولذكرعراقيةعلي مجيد عليالقدرة والمكائن الهندسةديالى381
56.19892006/2005الثانيذكرعراقيةفراس خالد سبعالقدرة والمكائن الهندسةديالى382
56.1792006/2005االولذكرعراقيةمحمد خضير عاصيالقدرة والمكائن الهندسةديالى383
56.1012006/2005االولذكرعراقيةمحي عبدالجليل هاديالقدرة والمكائن الهندسةديالى384
56.0762006/2005الثانيذكرعراقيةوسام حسين محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى385
56.0262006/2005االولانثىعراقيةانتصار فالح حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى386
55.53412006/2005الثانيذكرعراقيةعالء عبدالحسين احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى387
55.21052006/2005الثانيانثىعراقيةابتسام حسين حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى388
54.56722006/2005الثانيذكرعراقيةقصي محمود كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى389
53.6342006/2005االولذكرعراقيةمهند احمد عطيةالقدرة والمكائن الهندسةديالى390
78.0392006/2005االولذكرعراقيةحيدر حكمت سلمانالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى391
76.3322006/2005االولانثىعراقيةايناس عادل ابراهيمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى392
75.3472006/2005االولذكرعراقيةصفاء مطلب ابراهيمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى393
74.2822006/2005االولانثىعراقيةصباح انور عبدالكريمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى394
73.3532006/2005االولذكرعراقيةاحمد عادل عبدالواحدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى395



70.5892006/2005االولذكرعراقيةنبراس جليل ابراهيمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى396
68.5992006/2005االولانثىعراقيةايمان جاسم حسينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى397
68.5062006/2005االولانثىعراقيةسوسن ضياء محمودالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى398
68.3382006/2005االولانثىعراقيةاماني عادل خورشيدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى399
67.7692006/2005االولانثىعراقيةشيماء ناصر خضرالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى400
67.3622006/2005االولذكرعراقيةعادل جالل يوسفالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى401
67.3072006/2005االولذكرعراقيةمرتضى اسماعيل عباسالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى402
64.8522006/2005االولانثىعراقيةأالء احمد رحيمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى403
64.7962006/2005االولانثىعراقيةايناس عباس عبدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى404
63.1162006/2005االولانثىعراقيةسحر فاضل ياسينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى405
62.5432006/2005االولانثىعراقيةميسم هشام محمدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى406
61.9672006/2005االولانثىعراقيةغسق سعد جميلالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى407
56.3892006/2005االولذكرعراقيةغزوان جبار احمدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى408
81.792006/2005االولذكرعراقيةحيدر نجم عبوداالتصاالتالهندسةديالى409
78.5492006/2005االولانثىعراقيةمنى عبداهللا رشيداالتصاالتالهندسةديالى410
76.882006/2005االولانثىعراقيةمروة محمد جواداالتصاالتالهندسةديالى411
75.0342006/2005االولانثىعراقيةفيحاء عبدالهادي ناصراالتصاالتالهندسةديالى412
67.4532006/2005االولذكرعراقيةعمر عبدالكريم محموداالتصاالتالهندسةديالى413
66.8242006/2005االولانثىعراقيةاينال ابراهيم محمداالتصاالتالهندسةديالى414
66.7942006/2005االولذكرعراقيةماجد حميد يوسفاالتصاالتالهندسةديالى415
65.9032006/2005االولذكرعراقيةعلي زهير علياالتصاالتالهندسةديالى416
65.822006/2005االولذكرعراقيةفريا بابان مولوداالتصاالتالهندسةديالى417
63.8382006/2005االولذكرعراقيةعباس سلمان داوداالتصاالتالهندسةديالى418
63.4632006/2005االولذكرعراقيةعالء عزيز ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى419
63.2372006/2005االولانثىعراقيةفرح جواد داوداالتصاالتالهندسةديالى420
61.72006/2005الثانيانثىعراقيةسجا صبيح خلفاالتصاالتالهندسةديالى421
60.7852006/2005االولذكرعراقيةاحمد كنعان مجيداالتصاالتالهندسةديالى422
60.4042006/2005االولذكرعراقيةاحمد محمود علياالتصاالتالهندسةديالى423
60.3072006/2005االولذكرعراقيةاحمد عبدالسالم عدناناالتصاالتالهندسةديالى424
59.5912006/2005االولذكرعراقيةمصطفى محمد خليفةاالتصاالتالهندسةديالى425
58.1792006/2005االولذكرعراقيةعالء هادي فليحاالتصاالتالهندسةديالى426
57.32006/2005الثانيذكرعراقيةعمر زيد خلفاالتصاالتالهندسةديالى427
57.232006/2005االولذكرعراقيةعالء عبداهللا جواداالتصاالتالهندسةديالى428



56.2632006/2005االولذكرعراقيةعمر ابراهيم علياالتصاالتالهندسةديالى429
55.712006/2005الثانيذكرعراقيةاسامة كريم كاملاالتصاالتالهندسةديالى430
55.362006/2005االولذكرعراقيةاسامة اكرم نصيفاالتصاالتالهندسةديالى431
55.0862006/2005االولذكرعراقيةهشام غازي كاظماالتصاالتالهندسةديالى432
88.932006/2005االولذكرعراقيةعباس سلمان حميدااللكترونيكالهندسةديالى433
79.892006/2005االولذكرعراقيةتحرير شكر محمودااللكترونيكالهندسةديالى434
72.342006/2005االولذكرعراقيةعلي محمد صالحااللكترونيكالهندسةديالى435
71.022006/2005االولذكرعراقيةادهم هادي صالحااللكترونيكالهندسةديالى436
69.832006/2005االولذكرعراقيةعمر عبود عمرانااللكترونيكالهندسةديالى437
65.922006/2005االولذكرعراقيةعدنان محمد طهااللكترونيكالهندسةديالى438
64.032006/2005االولذكرعراقيةعلي نجم عبداهللااللكترونيكالهندسةديالى439
63.722006/2005االولذكرعراقيةاسامة فاضل عليااللكترونيكالهندسةديالى440
61.742006/2005االولذكرعراقيةزياد زهير عليويااللكترونيكالهندسةديالى441
60.822006/2005الثانيذكرعراقيةمحمود عدنان مايحااللكترونيكالهندسةديالى442
60.462006/2005االولانثىعراقيةلمى ناطق عزالدينااللكترونيكالهندسةديالى443
59.862006/2005الثانيذكرعراقيةاسامة غازي مجيدااللكترونيكالهندسةديالى444
59.532006/2005االولذكرعراقيةمهند طالب ياسينااللكترونيكالهندسةديالى445
59.212006/2005االولذكرعراقيةمهدي حسين رشيد االلكترونيكالهندسةديالى446
59.12006/2005الثانيذكرعراقيةغازي يحيى سعودااللكترونيكالهندسةديالى447
58.832006/2005الثانيذكرعراقيةايمن علي رشيدااللكترونيكالهندسةديالى448
58.482006/2005الثانيذكرعراقيةمحمد عدنان حسب اهللااللكترونيكالهندسةديالى449
58.472006/2005الثانيذكرعراقيةايمن سلمان داودااللكترونيكالهندسةديالى450
58.352006/2005الثانيانثىعراقيةمواسم حسن كاظمااللكترونيكالهندسةديالى451
57.532006/2005االولذكرعراقيةعثمان هادي حميدااللكترونيكالهندسةديالى452
57.062006/2005الثانيذكرعراقيةعلي رشيد عباسااللكترونيكالهندسةديالى453
56.522006/2005الثانيذكرعراقيةشهاب احمد عباسااللكترونيكالهندسةديالى454
56.412006/2005االولذكرعراقيةعبدالكريم داود سلمانااللكترونيكالهندسةديالى455
56.262006/2005الثانيانثىعراقيةبيداء كاظم جعفرااللكترونيكالهندسةديالى456
55.762006/2005الثانيانثىاردنيةنيفين عدنان محمدااللكترونيكالهندسةديالى457
55.732006/2005الثانيانثىعراقيةبيداء فاضل حبيبااللكترونيكالهندسةديالى458
55.352006/2005الثانيذكرعراقيةموفق فيصل شهابااللكترونيكالهندسةديالى459
53.922006/2005الثانيذكرعراقيةاحمد عبد الفتاح محمودااللكترونيكالهندسةديالى460
68.00242007/2006االولذكرعراقيةمحمد وليد عبد الوهابالقدرة والمكائن الهندسةديالى461



66.11812007/2006االولانثىعراقيةرشا هاشم حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى462
65.8822007/2006االولذكرعراقيةعماد عزيز عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى463
64.80592007/2006االولانثىعراقيةزينب محمد ساميالقدرة والمكائن الهندسةديالى464
63.90832007/2006االولانثىعراقيةشيماء احمد حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى465
63.90232007/2006االولانثىعراقيةسارة صالح مهديالقدرة والمكائن الهندسةديالى466
63.09282007/2006االولذكرعراقيةعمر تحسين طهالقدرة والمكائن الهندسةديالى467
61.59882007/2006االولانثىعراقيةهالة عبد المنعم عبداهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى468
60.84582007/2006االولانثىعراقيةسحر شاكر حموديالقدرة والمكائن الهندسةديالى469
60.6432007/2006االولذكرعراقيةجميل خليفة بريصالقدرة والمكائن الهندسةديالى470
58.1882007/2006االولانثىعراقيةفاطمة مؤيد شاكرالقدرة والمكائن الهندسةديالى471
57.3962007/2006االولذكرعراقيةسالم نوري صخلالقدرة والمكائن الهندسةديالى472
57.382007/2006االولانثىعراقيةنورس مؤيد سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى473
56.52462007/2006االولانثىعراقيةانعام خالد عيسىالقدرة والمكائن الهندسةديالى474
56.0932007/2006االولذكرعراقيةساكار طالل صالحالقدرة والمكائن الهندسةديالى475
54.872007/2006االولذكرعراقيةاحمد عواد سالمالقدرة والمكائن الهندسةديالى476
54.59962007/2006االولانثىعراقيةفادية علي عباسالقدرة والمكائن الهندسةديالى477
79.462007/2006االولذكرعراقيةاياد قيس عبد الكريم االلكترونيكالهندسةديالى478
76.772007/2006االولذكرعراقيةواجد داود علوانااللكترونيكالهندسةديالى479
72.672007/2006االولانثىعراقيةلمى جمعة سلمانااللكترونيكالهندسةديالى480
69.822007/2006االولذكرعراقيةمشرق جالل هاديااللكترونيكالهندسةديالى481
69.142007/2006االولانثىعراقيةهيلين مرتضى تمرااللكترونيكالهندسةديالى482
67.762007/2006االولذكرعراقيةعلي مرتضى تمرااللكترونيكالهندسةديالى483
66.722007/2006االولانثىعراقيةرسل طارق ماجدااللكترونيكالهندسةديالى484
65.692007/2006االولانثىعراقيةشيالن صالح عبد الجبارااللكترونيكالهندسةديالى485
65.242007/2006االولانثىعراقيةزينب عدنان غريبااللكترونيكالهندسةديالى486
64.972007/2006االولانثىعراقيةزينب سامي محمدااللكترونيكالهندسةديالى487
63.992007/2006االولانثىعراقيةهبة نجم عبد رحيمااللكترونيكالهندسةديالى488
63.562007/2006االولذكرعراقيةعمر داود سليمانااللكترونيكالهندسةديالى489
62.712007/2006االولانثىعراقيةرغد حسن هاديااللكترونيكالهندسةديالى490
62.382007/2006االولانثىعراقيةايمان سمير عزوااللكترونيكالهندسةديالى491
60.922007/2006االولانثىعراقيةعبير عبد الرحيم عبدااللكترونيكالهندسةديالى492
60.692007/2006االولانثىعراقيةبيداء طعمة حسنااللكترونيكالهندسةديالى493
60.12007/2006االولانثىعراقيةوسن محمد قادرااللكترونيكالهندسةديالى494



59.962007/2006االولذكرعراقيةعلي فهران مهديااللكترونيكالهندسةديالى495
59.542007/2006االولذكرعراقيةمرتضى احمد كريمااللكترونيكالهندسةديالى496
59.472007/2006االولذكرعراقيةبهاء نور الدين جاسمااللكترونيكالهندسةديالى497
59.332007/2006االولذكرعراقيةزياد خالد محمودااللكترونيكالهندسةديالى498
58.552007/2006االولانثىعراقيةرؤى فائز احمدااللكترونيكالهندسةديالى499
58.222007/2006االولذكرعراقيةياسر عامر حميدااللكترونيكالهندسةديالى500
57.92007/2006االولانثىعراقيةايمان خضر رشيدااللكترونيكالهندسةديالى501
57.812007/2006االولذكرعراقيةبشار ياسين شريفااللكترونيكالهندسةديالى502
57.212007/2006االولذكرعراقيةأشتي سعيد محمدااللكترونيكالهندسةديالى503
56.972007/2006االولانثىعراقيةحال فوزي فالحااللكترونيكالهندسةديالى504
56.712007/2006االولانثىعراقيةبشرى جودة حمزةااللكترونيكالهندسةديالى505
56.52007/2006االولانثىعراقيةنور صالح رحمنااللكترونيكالهندسةديالى506
54.762007/2006االولذكرعراقيةاحمد حقي اسماعيلااللكترونيكالهندسةديالى507
79.632007/2006االولذكرعراقيةعلي عبد السادة وداعةاالتصاالتالهندسةديالى508
77.812007/2006االولذكرعراقيةرعد صبحي عبوداالتصاالتالهندسةديالى509
73.182007/2006االولانثىعراقيةمروى حميد كاظماالتصاالتالهندسةديالى510
72.582007/2006االولانثىعراقيةهدى ابراهيم حمداالتصاالتالهندسةديالى511
70.312007/2006االولذكرعراقيةمحمد ساجد ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى512
69.772007/2006االولانثىعراقيةسيماء عدنان خلفاالتصاالتالهندسةديالى513
67.282007/2006االولانثىعراقيةوجدان محمود خضيراالتصاالتالهندسةديالى514
66.892007/2006االولانثىعراقيةرباب طارق حسناالتصاالتالهندسةديالى515
66.662007/2006االولانثىعراقيةغسق صكبان توفيقاالتصاالتالهندسةديالى516
66.542007/2006االولانثىعراقيةميادة ناجي سعدياالتصاالتالهندسةديالى517
65.842007/2006االولانثىعراقيةمروة عباس عبداالتصاالتالهندسةديالى518
65.532007/2006االولذكرعراقيةزياد طارق عبد اللطيفاالتصاالتالهندسةديالى519
65.082007/2006االولانثىعراقيةاسراء قاسم هاشماالتصاالتالهندسةديالى520
64.182007/2006االولانثىعراقيةغدير عائد عبد االميراالتصاالتالهندسةديالى521
64.132007/2006االولانثىعراقيةضمياء عادي ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى522
63.82007/2006االولانثىعراقيةباسمة عالم علياالتصاالتالهندسةديالى523
62.362007/2006االولانثىعراقيةنور واجد عبد الحميداالتصاالتالهندسةديالى524
61.692007/2006االولانثىعراقيةريم اكرم عبد الرحمناالتصاالتالهندسةديالى525
60.932007/2006االولانثىعراقيةهديل جبار عبد الحسيناالتصاالتالهندسةديالى526
59.912007/2006االولانثىعراقيةليلى قيس حسناالتصاالتالهندسةديالى527



59.712007/2006االولانثىعراقيةاسماء سلمان جميل االتصاالتالهندسةديالى528
59.22007/2006االولانثىعراقيةضحى طارق محموداالتصاالتالهندسةديالى529
59.132007/2006االولانثىعراقيةزينب عباس احمداالتصاالتالهندسةديالى530
84.732007/2006االولانثىعراقيةورقاء شاهر صالحالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى531
76.332007/2006االولانثىعراقيةرويدة عبد اهللا ابراهيمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى532
752007/2006االولانثىعراقيةاحالم وهاب حسينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى533
74.212007/2006االولانثىعراقيةزينب محمد جمعةالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى534
72.932007/2006االولذكرعراقيةمصعب محمد جاسمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى535
72.92007/2006االولانثىعراقيةنور الدين صالح حسام الدينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى536
72.832007/2006االولانثىعراقيةرندة تحسين سلمانالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى537
72.292007/2006االولانثىعراقيةمروة صبحي ابراهيمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى538
71.272007/2006االولانثىعراقيةهبة محمد عبد كاظمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى539
70.552007/2006االولانثىعراقيةلمى ستار احمدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى540
69.432007/2006االولانثىعراقيةضحى عدنان محمودالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى541
69.422007/2006االولانثىعراقيةنورة مالك حسونيالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى542
69.342007/2006االولانثىعراقيةبراءة محمود خضيرالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى543
692007/2006االولانثىعراقيةاسيل قيس عبودالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى544
68.952007/2006االولانثىعراقيةميسم وليد نجمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى545
68.152007/2006االولانثىعراقيةاحالم اسماعيل جاسمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى546
67.842007/2006االولذكرعراقيةزيدون ثامر غايبالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى547
67.482007/2006االولذكرعراقيةرباب طارق محمدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى548
67.262007/2006االولانثىعراقيةسوسن غضبان عبدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى549
67.242007/2006االولانثىعراقيةرغدة سالم عليالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى550
66.712007/2006االولانثىعراقيةاطياف نجم عبد اهللالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى551
66.542007/2006االولانثىعراقيةسارة ليث ياسينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى552
66.522007/2006االولانثىعراقيةسارة عبود جاسمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى553
66.422007/2006االولانثىعراقيةابتسام عبد اهللا حسنالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى554
65.92007/2006االولانثىعراقيةنزيهة محمد نعمانالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى555
65.382007/2006االولانثىعراقيةشيماء قاسم محمدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى556
65.192007/2006االولانثىعراقيةنضال نصر اهللا حسينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى557
64.282007/2006االولذكرعراقيةحسام محمد خضيرالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى558
64.172007/2006االولانثىعراقيةعبير خليل حسنالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى559
63.912007/2006االولانثىعراقيةرشا عدنان ناصرالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى560



63.422007/2006االولانثىعراقيةسارة عوني جاسمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى561
62.512007/2006االولانثىعراقيةزبيدة هاتف ناجيالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى562
61.922007/2006االولانثىعراقيةميالد محمد عيسىالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى563
61.212007/2006االولذكرعراقيةوقاص سعد ياسينالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى564
60.622007/2006االولانثىعراقيةزهراء وليد جاسمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى565
60.432007/2006االولانثىعراقيةسواري عداي سرحانالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى566
59.782007/2006االولانثىعراقيةهدى عبد الحميد احمدالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى567
57.912007/2006االولذكرعراقيةعبد العزيز منذر شباطالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى568
56.622007/2006االولانثىعراقيةانفال وليد جاسمالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى569
56.462007/2006االولانثىعراقيةهند عامر ثامرالحاسبات والبرامجياتالهندسةديالى570
57.32582007/2006الثانيانثىعراقيةبيداء محمد حامدالقدرة والمكائن الهندسةديالى571
55.74452007/2006الثانيانثىعراقيةدليفان علي حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى572
55.16732007/2006الثانيانثىعراقيةسوزان علي جاسمالقدرة والمكائن الهندسةديالى573
55.12392007/2006الثانيذكرعراقيةاحمد عامر عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى574
54.8382007/2006الثانيذكرعراقيةميثم سلمان حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى575
54.39642007/2006الثانيذكرعراقيةعلي صادق سلمانالقدرة والمكائن الهندسةديالى576
54.30942007/2006الثانيذكرعراقيةمحمد حميد رحيمالقدرة والمكائن الهندسةديالى577
53.8762007/2006الثانيذكرعراقيةمحمد مصطاف خلفالقدرة والمكائن الهندسةديالى578
53.8352007/2006الثانيانثىعراقيةدعاء جميل خليفالقدرة والمكائن الهندسةديالى579
53.66772007/2006الثانيذكرعراقيةحيدر سليم كريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى580
53.43582007/2006الثانيذكرعراقيةفراس محمد شويشالقدرة والمكائن الهندسةديالى581
52.70282007/2006الثانيذكرعراقيةيحيى فالح حسنالقدرة والمكائن الهندسةديالى582
52.5422007/2006الثانيذكرعراقيةحسين علي عبد الكاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى583
63.22007/2006الثانيانثىعراقيةمكارم زياد موسىااللكترونيكالهندسةديالى584
61.682007/2006الثانيانثىعراقيةمروة فائق عبد اهللااللكترونيكالهندسةديالى585
60.812007/2006الثانيانثىعراقيةسهام جليل ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى586
60.362007/2006الثانيانثىعراقيةايناس خالد خلفااللكترونيكالهندسةديالى587
60.332007/2006الثانيذكرعراقيةاحمد حسين محمودااللكترونيكالهندسةديالى588
60.252007/2006الثانيانثىعراقيةرغد سعد لفتة االلكترونيكالهندسةديالى589
602007/2006الثانيانثىعراقيةبيادر محمود اسماعيلااللكترونيكالهندسةديالى590
59.032007/2006الثانيذكرعراقيةاحمد علي عباسااللكترونيكالهندسةديالى591
58.242007/2006الثانيانثىعراقيةوسن جعفر خميسااللكترونيكالهندسةديالى592
57.962007/2006الثانيانثىعراقيةعلياء جبار محمدااللكترونيكالهندسةديالى593



572007/2006الثانيذكرعراقيةاسامة نوري ثامرااللكترونيكالهندسةديالى594
56.912007/2006الثانيانثىعراقيةحنين منذر عبد الرحمنااللكترونيكالهندسةديالى595
55.632007/2006الثانيذكرعراقيةمحمد سلمان جميلااللكترونيكالهندسةديالى596
55.392007/2006الثانيذكرعراقيةحيدر محمد كريمااللكترونيكالهندسةديالى597
53.152007/2006الثانيذكرعراقيةطارق غريب عباسااللكترونيكالهندسةديالى598
53.112007/2006الثانيذكرعراقيةعمر اسماعيل حسنااللكترونيكالهندسةديالى599
66.862007/2006الثانيانثىعراقيةحنين حمدي فيصلاالتصاالتالهندسةديالى600
62.512007/2006الثانيانثىعراقيةهند مجيد توفيقاالتصاالتالهندسةديالى601
62.142007/2006الثانيانثىعراقيةعال عامر عبد القادراالتصاالتالهندسةديالى602
60.672007/2006الثانيانثىعراقيةازهار خليل ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى603
59.852007/2006الثانيذكرعراقيةجالل كاظم جليداالتصاالتالهندسةديالى604
59.772007/2006الثانيذكرعراقيةحيدر حسين علياالتصاالتالهندسةديالى605
59.592007/2006الثانيانثىعراقيةرشا شعبان موسىاالتصاالتالهندسةديالى606
59.522007/2006الثانيانثىعراقيةلقاء علي عواداالتصاالتالهندسةديالى607
59.422007/2006الثانيذكرعراقيةصباح حسن غديراالتصاالتالهندسةديالى608
59.352007/2006الثانيانثىعراقيةمريم حسن راضياالتصاالتالهندسةديالى609
59.222007/2006الثانيذكرعراقيةجبار قاسم حزاماالتصاالتالهندسةديالى610
59.12007/2006الثانيانثىعراقيةاشواق حسين علياالتصاالتالهندسةديالى611
58.492007/2006الثانيانثىعراقيةرونق عبد المجيد كريماالتصاالتالهندسةديالى612
58.322007/2006الثانيذكرعراقيةمجتبى محمد عبوداالتصاالتالهندسةديالى613
58.272007/2006الثانيانثىعراقيةاالء محمد عطيةاالتصاالتالهندسةديالى614
57.732007/2006الثانيذكرعراقيةعلي خليل ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى615
57.512007/2006الثانيذكرعراقيةخالد ماجد خليلاالتصاالتالهندسةديالى616
57.132007/2006الثانيانثىعراقيةنور نبيل محموداالتصاالتالهندسةديالى617
56.692007/2006الثانيانثىعراقيةهديل عطية سلمان االتصاالتالهندسةديالى618
56.152007/2006الثانيانثىعراقيةاسراء طارق عبد الكريم االتصاالتالهندسةديالى619
55.822007/2006الثانيانثىعراقيةلمياء خليفة حسيناالتصاالتالهندسةديالى620
55.412007/2006الثانيانثىعراقيةشيرين خليل ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى621
55.142007/2006الثانيذكرعراقيةبهاء هاشم جمعةاالتصاالتالهندسةديالى622
54.552007/2006الثانيانثىعراقيةرسل عبد الكريم محمداالتصاالتالهندسةديالى623
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59.372008/2007الثانيذكرعراقيةاحمد علي شهابااللكترونيكالهندسةديالى781
59.12008/2007الثانيذكرعراقيةاحمد ضمد جاسمااللكترونيكالهندسةديالى782
58.332008/2007الثانيانثىعراقيةتغريد عواد كاظمااللكترونيكالهندسةديالى783
58.142008/2007الثانيذكرعراقيةبالل خليل ابراهيمااللكترونيكالهندسةديالى784
57.892008/2007الثانيذكرعراقيةزيد عبد الواحد عباسااللكترونيكالهندسةديالى785
57.292008/2007الثانيذكرعراقيةمحمد احمد عبد المحسنااللكترونيكالهندسةديالى786
57.112008/2007الثانيذكرعراقيةمحمد عبد اهللا عليااللكترونيكالهندسةديالى787
56.872008/2007الثانيانثىعراقيةمنى محمود عبدااللكترونيكالهندسةديالى788
56.232008/2007الثانيذكرعراقيةبالل طالب احمدااللكترونيكالهندسةديالى789
56.232008/2007الثانيانثىعراقيةغدير عبد المنعم احمدااللكترونيكالهندسةديالى790
56.072008/2007الثانيذكرعراقيةاحمد عبد اهللا سباهيااللكترونيكالهندسةديالى791



54.292008/2007الثانيذكرعراقيةاحمد هاشم احمدااللكترونيكالهندسةديالى792
54.252008/2007الثانيانثىعراقيةلبنى ابراهيم حسنااللكترونيكالهندسةديالى793
53.922008/2007الثانيانثىعراقيةشيماء مهدي جمعةااللكترونيكالهندسةديالى794
53.622008/2007الثانيانثىعراقيةزينب محمد جاسمااللكترونيكالهندسةديالى795
71.0082008/2007االولانثىعراقيةنادية علي حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى796
67.2132008/2007االولانثىعراقيةزينة خميس كرجيالقدرة والمكائن الهندسةديالى797
66.6482008/2007االولذكرعراقيةمحمد ماجد كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى798
65.9562008/2007االولذكرعراقيةقصي كمال عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى799
64.2782008/2007االولانثىعراقيةندى فوزي عبد اهللالقدرة والمكائن الهندسةديالى800
64.1242008/2007االولانثىعراقيةرنا صالح مهديالقدرة والمكائن الهندسةديالى801
62.232008/2007االولذكرعراقيةعباس زهير سليمالقدرة والمكائن الهندسةديالى802
61.7752008/2007االولانثىعراقيةهبة اهللا سمير صيفيالقدرة والمكائن الهندسةديالى803
60.8552008/2007الثانيذكرعراقيةيونس محي نصيفالقدرة والمكائن الهندسةديالى804
60.5822008/2007االولانثىعراقيةعال خالد عبودالقدرة والمكائن الهندسةديالى805
60.2132008/2007االولانثىعراقيةزينب فيصل هاديالقدرة والمكائن الهندسةديالى806
60.05182008/2007الثانيانثىعراقيةسرى عبد الحسين كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى807
59.872008/2007الثانيذكرعراقيةرائد طالب جوادالقدرة والمكائن الهندسةديالى808
59.0922008/2007الثانيذكرعراقيةانور زامل عبد الكريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى809
58.0642008/2007االولذكرعراقيةحسين قاسم شاكرالقدرة والمكائن الهندسةديالى810
58.062008/2007الثانيانثىعراقيةلقاء عبد اهللا عنادالقدرة والمكائن الهندسةديالى811
57.562008/2007الثانيذكرعراقيةغسان صالح احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى812
56.4522008/2007الثانيذكرعراقيةمحمد عبد الستار شاكرالقدرة والمكائن الهندسةديالى813
56.2042008/2007الثانيذكرعراقيةسعد جمعة ذيابالقدرة والمكائن الهندسةديالى814
55.8282008/2007الثانيذكرعراقيةقاسم علي حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى815
55.7212008/2007الثانيذكرعراقيةاحمد فاضل محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى816
55.0972008/2007الثانيذكرعراقيةمحمد الطاهر كيالنيالقدرة والمكائن الهندسةديالى817
54.7112008/2007الثانيذكرعراقيةحيدر سامي عبد الستارالقدرة والمكائن الهندسةديالى818
54.5372008/2007الثانيذكرعراقيةعمار علي ذيابالقدرة والمكائن الهندسةديالى819
53.3042008/2007الثانيذكرعراقيةحميد جياد كاظمالقدرة والمكائن الهندسةديالى820
53.0242008/2007االولذكرعراقيةباز محمد اسامةالقدرة والمكائن الهندسةديالى821
52.2082008/2007الثانيذكرعراقيةسرمد حميد اسماعيلالقدرة والمكائن الهندسةديالى822
76.2082009/2008االولانثىعراقيةفاطمة باسم علواناالتصاالتالهندسةديالى823
72.8452009/2008االولانثىعراقيةضمراء صباح صبرياالتصاالتالهندسةديالى824



70.6662009/2008االولانثىعراقيةنور احمد حسناالتصاالتالهندسةديالى825
70.172009/2008االولانثىعراقيةناسك طه ضيافاالتصاالتالهندسةديالى826
69.9612009/2008االولذكرعراقيةعالء رياض حسناالتصاالتالهندسةديالى827
68.5182009/2008االولانثىعراقيةآمنة فاضل إبراهيماالتصاالتالهندسةديالى828
68.0322009/2008االولانثىفلسطينيةعال مروان عبد اللطيفاالتصاالتالهندسةديالى829
67.6552009/2008االولانثىعراقيةايناس جمعة محمداالتصاالتالهندسةديالى830
67.242009/2008االولانثىعراقيةعذراء عمار عبوداالتصاالتالهندسةديالى831
65.7622009/2008االولانثىعراقيةتمارة عبد المنعم عبد الرزاقاالتصاالتالهندسةديالى832
65.7272009/2008االولانثىعراقيةشهد رشيد إبراهيماالتصاالتالهندسةديالى833
65.5122009/2008االولانثىعراقيةشيماء جبارة عبد خليلاالتصاالتالهندسةديالى834
65.3392009/2008االولانثىعراقيةسحر جالل يوسفاالتصاالتالهندسةديالى835
64.8332009/2008االولذكرعراقيةامجد صالح صبرياالتصاالتالهندسةديالى836
64.1882009/2008االولانثىعراقيةمروة رياض شاللاالتصاالتالهندسةديالى837
63.3422009/2008االولانثىعراقيةهديل احمد شهاب االتصاالتالهندسةديالى838
62.72009/2008الثانيانثىعراقيةميسم كاظم حاوي االتصاالتالهندسةديالى839
62.3942009/2008االولذكرعراقيةاحمد مبارك توفيقاالتصاالتالهندسةديالى840
61.8242009/2008االولذكرعراقيةمحمد سالم صيهوداالتصاالتالهندسةديالى841
61.6552009/2008االولانثىعراقيةآثار حاتم رميضاالتصاالتالهندسةديالى842
61.3452009/2008االولانثىعراقيةتميم احمد سلماناالتصاالتالهندسةديالى843
61.3232009/2008االولذكرعراقيةعمر علي نعماناالتصاالتالهندسةديالى844
60.72009/2008الثانيذكرعراقيةأيسر سامي مسعداالتصاالتالهندسةديالى845
60.3872009/2008الثانيذكرعراقيةعالء مطلب ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى846
60.32009/2008الثانيذكرعراقيةعلي راسم ابراهيماالتصاالتالهندسةديالى847
60.2232009/2008الثانيذكرعراقيةسالم خليل عبداالتصاالتالهندسةديالى848
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58.9982009/2008االولذكرعراقيةعمر جاسم محمداالتصاالتالهندسةديالى853
58.8362009/2008الثانيانثىعراقيةانسام علي حسيناالتصاالتالهندسةديالى854
57.5722009/2008الثانيذكرعراقيةمرتضى محمد حسيناالتصاالتالهندسةديالى855
57.4692009/2008الثانيذكرعراقيةحسين حسن اسماعيلاالتصاالتالهندسةديالى856
57.4382009/2008الثانيذكرعراقيةعمار بجاي مانعاالتصاالتالهندسةديالى857



57.1752009/2008الثانيانثىعراقيةسرى ابراهيم جهاداالتصاالتالهندسةديالى858
57.122009/2008الثانيانثىعراقيةصفا اياد محموداالتصاالتالهندسةديالى859
56.9732009/2008االولذكرعراقيةحسين علي عبد اهللاالتصاالتالهندسةديالى860
56.4882009/2008الثانيانثىعراقيةإيمان علوان رحيماالتصاالتالهندسةديالى861
56.322009/2008الثانيانثىعراقيةبان قاسم محمداالتصاالتالهندسةديالى862
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54.2952009/2008الثانيذكرعراقيةمصعب طه جمعةاالتصاالتالهندسةديالى866
54.2082009/2008الثانيذكرعراقيةرامي محمد احمداالتصاالتالهندسةديالى867
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64.85482009/2008الثانيذكرعراقيةوضاح اسماعيل ابراهيم القدرة والمكائن الهندسةديالى872
64.85142009/2008االولانثىعراقيةحنين عادل سلمان القدرة والمكائن الهندسةديالى873
63.09862009/2008االولانثىعراقيةتقوى عباس صبريالقدرة والمكائن الهندسةديالى874
61.80542009/2008الثانيانثىعراقيةفاطمة محمود مزهر القدرة والمكائن الهندسةديالى875
60.87322009/2008االولذكرعراقيةموفق عبد اللطيف اسماعيل القدرة والمكائن الهندسةديالى876
60.36452009/2008االولذكرعراقيةحيدر مناضل فليحالقدرة والمكائن الهندسةديالى877
59.85362009/2008الثانيذكرعراقيةنبهان عبد المطلب عبد الهادي القدرة والمكائن الهندسةديالى878
59.30972009/2008الثانيذكرعراقيةفاروق عائد حسينالقدرة والمكائن الهندسةديالى879
58.99032009/2008االولانثىعراقيةمها جاسم محمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى880
58.83882009/2008الثانيانثىعراقيةسحر رشيد حميدالقدرة والمكائن الهندسةديالى881
58.1572009/2008االولذكرعراقيةاحمد طاهر احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى882
58.0652009/2008الثانيانثىعراقيةسارة حسن ادريسالقدرة والمكائن الهندسةديالى883
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56.74772009/2008الثانيانثىعراقيةسحر حفظي رشيدالقدرة والمكائن الهندسةديالى887
56.05922009/2008الثانيانثىعراقيةسرى بدري عبد الكريمالقدرة والمكائن الهندسةديالى888
55.95372009/2008الثانيذكرعراقيةمثنى عماد فليحالقدرة والمكائن الهندسةديالى889
55.79472009/2008الثانيذكرعراقيةسيف سالم احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى890



54.85162009/2008الثانيذكرعراقيةمروان صديد احمدالقدرة والمكائن الهندسةديالى891
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