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 2019-2018سنة التخــرج :      اســم القسـم: الهندسة المدنية

              

 التقدير المعدل الدور الجنس الجنسية االسم الرباعي ت

 جيد جدا   88.9184 االول ذكر العراقية صالح حميد خميسحميد  1

 جيد جدا   81.4914 االول ذكر العراقية ابراهيم خلدون عبد االمير حمدي 2

 جيد       74.8900 االول انثى العراقية احمد هامل ضحى رعد 3

 جيد       74.4647 االول ذكر العراقية عباس حيدر عبد العباس ضاري 4

 جيد       72.7654 االول انثى العراقية فارس سلمان أحميدديانا  5

 جيد       72.5450 االول انثى العراقية افنان حسين علي حسين 6

 جيد       72.3026 االول انثى العراقية حنين احمد نعيم صالح 7

 جيد       72.0861 االول انثى العراقية جيهان وهاب ازرق عباس 8

 جيد       71.9486 االول انثى العراقية سعيد خليلفاطمه اياد  9

 جيد       71.2858 االول انثى العراقية عذراء فالح صالح سلمان 10

 جيد       70.7743 االول ذكر العراقية ليث عصام محمد قهرمان 11

 جيد       70.1621 االول انثى العراقية رغد فاضل حمدي احمد 12

 جيد       70.0323 االول انثى العراقية سلمانضحى محمد داود  13

 متوسط 69.8398 االول انثى العراقية زهراء عباس راهي حسين 14

 متوسط 67.6545 االول انثى العراقية شهد صالح حسن مبارك 15

 متوسط 67.3426 االول انثى العراقية شيماء عزالدين ابراهيم جاسم 16

 متوسط 67.1466 االول انثى العراقية فاطمه فالح صبري محمد 17

 متوسط 66.5234 االول انثى العراقية تبارك سامي زيدان خلف 18

 متوسط 66.0922 االول انثى العراقية ساره احمد كاظم محمد 19

 متوسط 65.8071 االول انثى العراقية رند قيس جودر عبد اللطيف 20

 متوسط 65.7820 االول انثى العراقية فاطمة فالح عبد الحسن عويد 21

 متوسط 65.6744 االول انثى العراقية تقى عماد مهدي حسن 22

 متوسط 64.8481 االول انثى العراقية نبأ علي سامي عبدعلي 23

 متوسط 64.8092 االول انثى العراقية رؤى سامي طه ياسين 24

 متوسط 63.6620 االول انثى العراقية زينب شعيب عبد حكيم 25
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 متوسط 63.4900 االول ذكر العراقية علي محمد ماماخان محمد 26

 متوسط 63.3824 االول انثى العراقية أنسام حسين كاظم كون 27

 متوسط 63.1735 االول ذكر العراقية انور ضياء محمود حسن 28

 متوسط 63.0050 االول انثى العراقية كاظم محمدزهراء حميد  29

 متوسط 62.9632 االول انثى العراقية اسيل ماهر فاضل كاظم 30

 متوسط 62.6715 االول انثى العراقية ياسمين عبد محمد خلف 31

 متوسط 62.6102 االول ذكر العراقية منتظر بكر حمدي جواد  32

 متوسط 61.9545 االول انثى العراقية دانيا عبدالستار هادي عيسى 33

 متوسط 61.8280 االول انثى العراقية سجى سالم نجم عبد هللا 34

 متوسط 61.1185 االول انثى العراقية هاله طالل جميل شريف 35

 متوسط 61.0289 االول ذكر العراقية حيدر ماجد عبدالحسين عباس  36

 متوسط 60.9776 االول انثى العراقية رنا علي غالب حسين 37

 متوسط 60.6782 االول انثى العراقية نوره محمد هادي جواد 38

 مقبول 59.6288 االول ذكر العراقية كرم هيثم عبد اهللا يحيى 39

 مقبول 59.5538 االول ذكر العراقية مصطفى مشتاق شاكر عبدالحسين 40

 مقبول 57.5263 االول انثى العراقية ميس سعدون تومان حمدي 41

 مقبول 53.9157 االول انثى العراقية سارة صباح فاضل موسى 42
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 متوسط 61.2917 الثاني ذكر العراقية منتظر محمود اسماعيل كرجي 1

 متوسط 60.2210 الثاني انثى العراقية عال عبد الرزاق شفيق حسن 2

 مقيول 59.6421 الثاني انثى العراقية نور طاهر حسن محمد 3

 مقبول 58.7011 الثاني انثى العراقية نور نوفل صابر حسين 4

 مقبول 58.6028 الثاني ذكر العراقية عبدهللا سمير عبدالوهاب عبدالحميد 5

 مقبول 54.3243 الثاني انثى العراقية ماريا فاضل فرار يوسف 6


