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حالة 
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101okاالولالهندسة المدنية85.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتسام احمد عبده حسين الوصابي11918523

101okاالولالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتسام يحيى محمد صالح الظاهري21922782

101okاالولالهندسة المدنية84.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتهال احمد حسن الحسني31904859

101okاالولالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتهال عبد هللا علي مسعود41922497

101okاالولالهندسة المدنية86.56لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتهال علي سعد قاسم سالم51905917

101okاالولالهندسة المدنية93.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتهال محمد عباس محمد الهندي61911085

101okاالولالهندسة المدنية88.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىابرار محمد منصور علي الذبحاني71907525

101okاالولالهندسة المدنية80.00لغة انجليزية وآدابهاذكرابراهيم احمد مهيوب محمد81921291

101okاالولالهندسة المدنية83.88لغة انجليزية وآدابهاذكرابراهيم ردمان طاهراحمد91911081

101okاالولالهندسة المدنية87.75لغة انجليزية وآدابهاذكرابراهيم طالب هزاع غشام المحمدي101921426

101okاالولالهندسة المدنية75.88لغة انجليزية وآدابهاذكرابوبكر مصطفى سعيد احمد العزعزي111921330

101okاالولالهندسة المدنية89.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاثار محمد علي عبده121911675

101okاالولالهندسة المدنية86.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاحالم ابراهيم قاسم احمد131922523

101okاالولالهندسة المدنية88.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاحالم عبده صالح سعيد محمد141909594

101okاالولالهندسة المدنية86.38لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد امين محمد قاسم علي151913956

101okاالولالهندسة المدنية71.50لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد خالد عبده طه161904801

101okاالولالهندسة المدنية81.38لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد عادل عبدالجليل عبده محمد العريقي171905341

101okاالولالهندسة المدنية92.00لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد عبدالرحمن علي غالب181918703

101okاالولالهندسة المدنية84.88لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد عبدالودود محمد عبدالحميد191903024

101okاالولالهندسة المدنية91.63لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد محمد غالب احمد201912031

101okاالولالهندسة المدنية82.75لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد مختار احمد نعمان211903885

101okاالولالهندسة المدنية90.88لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد ياسين حميد محمد221906787

101okاالولالهندسة المدنية82.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاخالص عبدالباسط عبدالماجد احمد231903819

101okاالولالهندسة المدنية93.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاخالص عبدالرقيب محمد حسن241910896

101okاالولالهندسة المدنية87.75لغة انجليزية وآدابهاذكرادهم امين عبدالقوي عبدالجليل251909337

101okاالولالهندسة المدنية88.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىارم عادل علي مكرد العبسي261908770

101okاالولالهندسة المدنية92.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاريج بشير قائد محمد علي الصبري271916653

101okاالولالهندسة المدنية82.13لغة انجليزية وآدابهاذكراسامه عبدالقوي عبده سعيد281912513

101okاالولالهندسة المدنية76.25لغة انجليزية وآدابهاذكراسحاق عبدالرحمن عبدالغفار سعيد291920602

101okاالولالهندسة المدنية75.75لغة انجليزية وآدابهاذكراسعد احمد سعيد سالم االديمي301902713

101okاالولالهندسة المدنية88.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسالم صادق عبدالرحمن سلطان311906043

101okاالولالهندسة المدنية85.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء سعيد ناجي علي321905943

101okاالولالهندسة المدنية77.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء سمير عبدهللا احمد االنسي331906778

101okاالولالهندسة المدنية90.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء سيف محمد ابراهيم احمد341905790

101okاالولالهندسة المدنية89.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء طارق مجاهد غيالن الشرجبي351908852

101okاالولالهندسة المدنية95.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء عبدالغفار محي الدين عبدالرقيب361918947

101okاالولالهندسة المدنية77.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء عبدالكريم قاسم احمد السياني371910164

101okاالولالهندسة المدنية85.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء عبدالوهاب عبدهللا ثابت381919087

101okاالولالهندسة المدنية85.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء علي عبده غالب391908217

101okاالولالهندسة المدنية88.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء قائد صالح احمد مانع401915192

101okاالولالهندسة المدنية96.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء محمد عبدالقوي غالب الشميري411910133

101okاالولالهندسة المدنية90.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء منصور علي محمد علي421914413

101okاالولالهندسة المدنية79.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسمهان حميد علي سعد الريمي431917059

101okاالولالهندسة المدنية80.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسمهان مطيع سعيد محمد441914708

101okاالولالهندسة المدنية92.13لغة انجليزية وآدابهاذكراشرف شريف عبدهللا مهيوب451905555

101okاالولالهندسة المدنية82.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاصالة محمد عمير احمد الحبشي461922577

101okاالولالهندسة المدنية91.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاصاله ناصر سعيد عبدهللا البناء471914340

101okاالولالهندسة المدنية79.63لغة انجليزية وآدابهاذكراصيل عبده احمد محمد العريقي481915697

101okاالولالهندسة المدنية85.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاعتدال محمد مطيوف علي491914824
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101okاالولالهندسة المدنية95.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىافراح عباس نائف علي501922717

102okاالولالهندسة المدنية91.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىافنان امين حمود علي511907363

102okاالولالهندسة المدنية89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىافنان رياض محمد قائد الشميري521919195

102okاالولالهندسة المدنية81.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىافنان سيف محمد سيف الشرعبي531918179

102okاالولالهندسة المدنية81.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاقمار محمد علي عبده الطيار541920029

102okاالولالهندسة المدنية80.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاكرام عبدالنور عبدالجبار قاسم الشميري551906697

102okاالولالهندسة المدنية85.75لغة انجليزية وآدابهاذكراكرم قائد عبدهللا محمد561912862

102okاالولالهندسة المدنية90.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء حاميم ابراهيم ناصر القباطي571908811

102okاالولالهندسة المدنية88.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء سمير حميد سيف الصلوي581919836

102okاالولالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء عبدهللا حمود سعيد الجماعي591919883

102okاالولالهندسة المدنية85.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء محمد سيف محمد الربيح601903985

102okاالولالهندسة المدنية88.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىالخنساء عبدهللا احمد علي يحيى611903101

102okاالولالهندسة المدنية84.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىالعنود عبدالقوي حمود عبده باعلوي621918170

102okاالولالهندسة المدنية85.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىالفت اسكندر احمد محمد631906476

102okاالولالهندسة المدنية78.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىالهام شوقي محمد عبدهللا سالم641917424

102okاالولالهندسة المدنية88.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىالهام وليد علي حميد651909589

102okاالولالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني احمد علي سعد العريقي661907214

102okاالولالهندسة المدنية83.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني عادل علي غالب الشعري671903924

102okاالولالهندسة المدنية91.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني عبدالحكيم محمد احمد الرياشي681907342

102okاالولالهندسة المدنية85.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني فاروق مهيوب حسن691917010

102okاالولالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىامة الرحمن حمود علي مهيوب701921423

102okاالولالهندسة المدنية89.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىامة السالم جازم محمد قاسم711914817

102okاالولالهندسة المدنية78.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىامة هللا يعقوب محمد عبدهللا721904994

102okاالولالهندسة المدنية93.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىامةالرحمن احمد عبده عبدهللا731923123

102okاالولالهندسة المدنية88.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىامةهللا محمد علي احمد الحبابي741911736

102okاالولالهندسة المدنية75.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىامتياز منصور سعيد محمد751905866

102okاالولالهندسة المدنية89.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىامل سفيان علي عبدهللا761911741

102okاالولالهندسة المدنية87.00لغة انجليزية وآدابهاذكرامنيات سعيد قائد حسن771920118

102okاالولالهندسة المدنية88.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميره عبدالوهاب محمد عبدالرحمن781921799

102okاالولالهندسة المدنية92.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميمة محمد العزي محمد سعيد791916051

102okاالولالهندسة المدنية92.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميمة مروان مصطفى ياسين801900724

102okاالولالهندسة المدنية87.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميمة نبيل محسن نعمان الصالحي811921976

102okاالولالهندسة المدنية96.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميمه علي هزاع عبدالخالق821921437

102okاالولالهندسة المدنية82.13لغة انجليزية وآدابهاذكرامين محمد قاسم دبوان831903460

102okاالولالهندسة المدنية90.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىانتصار عبدالحافظ محمد سعيد القباطي841903954

102okاالولالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىانسام علي عبد الحميد ردمان851915271

102okاالولالهندسة المدنية75.50لغة انجليزية وآدابهاذكرايات وجدي ردمان عبدهللا861907070

102okاالولالهندسة المدنية88.50لغة انجليزية وآدابهاذكراياد عبدهللا علي احمد871916419

102okاالولالهندسة المدنية79.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىاية علي قاسم احمد881907707

102okاالولالهندسة المدنية76.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاية محمد ناجي قائد المجيدي891910278

102okاالولالهندسة المدنية87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان عبدهللا مهيوب احمد901919006

103okاالولالهندسة المدنية86.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان عبده صالح علي911914360

103okاالولالهندسة المدنية80.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان محمد محمد علي غالب921902689

103okاالولالهندسة المدنية90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان منير قائد محمد931907579

103okاالولالهندسة المدنية79.88لغة انجليزية وآدابهاذكرايمن يوسف قائد سعيد941907372

103okاالولالهندسة المدنية85.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىايه منصور حمود عبدالوهاب951906557

103okاالولالهندسة المدنية81.38لغة انجليزية وآدابهاذكرايهاب احمد عبده علي الوجيه961908088

103okاالولالهندسة المدنية97.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىبثينة سيف عبدالملك احمد محمد971916856

103okاالولالهندسة المدنية91.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىبثينة محمد سفيان هزاع981904861
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103okاالولالهندسة المدنية78.00لغة انجليزية وآدابهاذكربدران محمد عبده نصر991905441

103okاالولالهندسة المدنية89.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىبراءة خالد محمد عبدهللا1001903771

103okاالولالهندسة المدنية81.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىبراءه عبدالكريم احمد عبده دبوان1011904093

103okاالولالهندسة المدنية85.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىبسمه خالد محمد حسان1021905819

103okاالولالهندسة المدنية84.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىبسمه علي حسن عبدالمغني1031913975

103okاالولالهندسة المدنية90.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىبشائر محمد عبده سالم1041903221

103okاالولالهندسة المدنية73.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىبشرى عبدهللا عبدالواسع ناجي1051920133

103okاالولالهندسة المدنية82.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىبيان احمد عبدهللا حيدر االصبحي1061910996

103okاالولالهندسة المدنية74.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىتغريد بدري عبدالحق مهيوب1071900833

103okاالولالهندسة المدنية95.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىتغريد عدنان عبده محمد1081920770

103okاالولالهندسة المدنية82.50لغة انجليزية وآدابهاذكرتوهيب عبداللطيف صالح ابراهيم1091907450

103okاالولالهندسة المدنية89.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىثروة غالب احمد عبدالملك1101910312

103okاالولالهندسة المدنية93.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىثريا عادل سعيد صالح1111901068

103okاالولالهندسة المدنية86.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىجيهان جميل سلطان حسان السالمي1121914194

103okاالولالهندسة المدنية83.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىحسناء محمد سعيد ناجي1131902503

103okاالولالهندسة المدنية94.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىحماس عبدالباقي عبدالعزيز فازع1141919143

103okاالولالهندسة المدنية79.38لغة انجليزية وآدابهاذكرحمد احمد اسماعيل سالم1151910883

103okاالولالهندسة المدنية86.88لغة انجليزية وآدابهاذكرحمدي علي محمد راجح1161918804

103okاالولالهندسة المدنية88.88لغة انجليزية وآدابهاذكرحمزه ناصر حمود علي1171904603

103okاالولالهندسة المدنية87.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنان فهد عثمان دحان1181913532

103okاالولالهندسة المدنية89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنين عبدالرحمن علي عبدهللا1191915238

103okاالولالهندسة المدنية77.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنين محمد محمد احمد الحصيني1201909098

103okاالولالهندسة المدنية80.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىخاتمه احمد غالب حسان1211917445

103okاالولالهندسة المدنية72.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىخديجة انور جميل محمد1221902945

103okاالولالهندسة المدنية79.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىخزامه امير مهيوب نعمان1231909797

103okاالولالهندسة المدنية91.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود خالد حميد احمد محمد1241903425

103okاالولالهندسة المدنية82.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود سعيد حسن حزام1251917694

103okاالولالهندسة المدنية97.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود عبده محمد علي سلطان1261911776

103okاالولالهندسة المدنية87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود علي نعمان عبدهللا1271921758

103okاالولالهندسة المدنية96.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىخولة عبدهللا محمد فائد الحداد1281906926

103okاالولالهندسة المدنية93.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىخولة مجيب غالب محمد عمرو الحريبي1291905141

103okاالولالهندسة المدنية77.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىداليا راوح احمد محمد1301905493

103okاالولالهندسة المدنية93.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىدعاء عبدالناصر عبدالجليل قائد1311916417

103okاالولالهندسة المدنية82.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىدنيا عبدالجبار مقبل عبدهللا1321922779

103okاالولالهندسة المدنية90.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىدنيا عبدهللا محمد يحيى1331909146

103okاالولالهندسة المدنية88.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىديانا انيس عبدالقادر همام1341907487

103okاالولالهندسة المدنية83.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىدينا احمد قائد فارع البرهمي1351905545

103okاالولالهندسة المدنية95.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىدينا فتح الرحيم عبدالباقي السروري1361906304

103okاالولالهندسة المدنية79.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىذكرى حسن علي محمد سعيد1371908847

103okاالولالهندسة المدنية91.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىذكرى حميد يحيى علي الضالع1381916791

103okاالولالهندسة المدنية94.75لغة انجليزية وآدابهاذكرراشد حسن عبده عبدهللا العبيدي1391916714

104okاالولالهندسة المدنية74.00لغة انجليزية وآدابهاذكررائد احمد شرف علي الحمادي1401921345

104okاالولالهندسة المدنية86.00لغة انجليزية وآدابهاذكررائف احمد سعيد عبده1411911050

104okاالولالهندسة المدنية91.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىرباب احمد ناجي البعداني1421911227

104okاالولالهندسة المدنية93.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىربى عبدالحكيم محمد عبدالهادي شهاب1431907272

104okاالولالهندسة المدنية97.47لغة انجليزية وآدابهاأنثىرجاء رزاز علي طاهر1441916799

104okاالولالهندسة المدنية82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحاب احمد حزام علي عبدهللا المجيدي1451910674

104okاالولالهندسة المدنية91.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحاب حسن محمد احمد الغالبي1461911961

104okاالولالهندسة المدنية84.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحمة منصور عبده سيف1471906913
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104okاالولالهندسة المدنية98.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحمه محمد قائد محمد1481915691

104okاالولالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىرغد عبدالحكيم محمد عبدالهادي شهاب1491907280

104okاالولالهندسة المدنية78.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىرغدة طه يحيى عثمان1501918750

104okاالولالهندسة المدنية90.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىرفا منصور محمد غالب1511915666

104okاالولالهندسة المدنية92.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىرفعة فهد عبدهللا محمد البخيتي1521917418

104okاالولالهندسة المدنية82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا سالل محمد عبدالملك1531906453

104okاالولالهندسة المدنية93.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود1541903444

104okاالولالهندسة المدنية87.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا علي يحيى ناصر البحري1551907926

104okاالولالهندسة المدنية73.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا محمد احمد عبدالقادر المحمدي1561916818

104okاالولالهندسة المدنية92.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىرندا صدام محمد احمد1571919818

104okاالولالهندسة المدنية77.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرهاب محمد قائد محمد1581904869

104okاالولالهندسة المدنية93.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىرهام احمد ثابت عبدالواحد1591903560

104okاالولالهندسة المدنية83.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىروان رائد عبده سيف1601909975

104okاالولالهندسة المدنية92.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىروينة عبدالعزيز غالب عبده1611904747

104okاالولالهندسة المدنية92.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرؤى شرف عبدالقوي سعيد1621909294

104okاالولالهندسة المدنية82.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرؤى شوقي قائد ناجي مسعد1631912953

104okاالولالهندسة المدنية88.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىريتا منصور احمد عبدالرحمن1641919260

104okاالولالهندسة المدنية89.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىريم الطيب احمد مرشد1651917619

104okاالولالهندسة المدنية90.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىريم عبدالكريم عبدالغني علي غانم1661905320

104okاالولالهندسة المدنية83.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىزبيدة كامل مهيوب احمد الكمالي1671912290

104okاالولالهندسة المدنية80.75لغة انجليزية وآدابهاذكرزكريا عبدهللا حزام محمد الزبيري1681917438

104okاالولالهندسة المدنية86.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىزهاء خالد احمد محمد صالح المسني1691918536

104okاالولالهندسة المدنية75.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىزينب حسام قائد عبده االغبري1701915348

104okاالولالهندسة المدنية93.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىزينب عبدهللا عبدالقادر دبوان1711922904

104okاالولالهندسة المدنية84.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة ابراهيم سعيد عبده1721910670

104okاالولالهندسة المدنية84.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة عبداالله عبده احمد1731907548

104okاالولالهندسة المدنية82.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىسالي احمد حميد محمد1741912122

104okاالولالهندسة المدنية77.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىسالي رمزي محمد احمد1751919152

104okاالولالهندسة المدنية79.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىسالي يحيى عبدالغني محمد1761902433

104okاالولالهندسة المدنية69.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىسامية فهد محمد علي1771918452

104okاالولالهندسة المدنية85.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسبا قائد عبده يحيى1781919713

104okاالولالهندسة المدنية87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىسعاد احمد ناجي المحيا1791909690

104okاالولالهندسة المدنية88.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىسعاد خليل احمد عبدهللا1801906203

104okاالولالهندسة المدنية92.25لغة انجليزية وآدابهاذكرسعيد عادل محمد علي الحبشي1811922355

104okاالولالهندسة المدنية81.62لغة انجليزية وآدابهاأنثىسلمى نبيل عبدالرحمن عبدالعزيز راشد1821921071

104okاالولالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسلوى محمد عبدالجليل محمد1831915963

104okاالولالهندسة المدنية80.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىسماح انور عبدهللا محمد1841920982

104okاالولالهندسة المدنية85.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمر عبدهللا عبده اسماعيل الشرعبي1851921443

104okاالولالهندسة المدنية84.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمر قاسم محمد سعيد1861916808

104okاالولالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمية سليمان عبدالرحمن محمد1871917146

104okاالولالهندسة المدنية90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمية عبدالرحمن احمد عبدالخالق1881916736

104okاالولالهندسة المدنية72.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسميحه حسن سعيد عبده1891922199

104okاالولالهندسة المدنية87.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسناء محمد عبده احمد غالب1901921215

104okاالولالهندسة المدنية82.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسهام عبدالقادر محمد سيف1911906820

104okاالولالهندسة المدنية75.50لغة انجليزية وآدابهاذكرسهام عبدهللا سيف احمد1921910170

104okاالولالهندسة المدنية87.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسهام عبده احمد سعيد1931918151

104okاالولالهندسة المدنية91.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسهى محمد سفيان مدهش1941903817

104okاالولالهندسة المدنية82.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسهيا درهم امين صالح الفقية1951923110

104okاالولالهندسة المدنية94.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىسهير عبدالقوي محمد سعيد المروني1961905510
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104okاالولالهندسة المدنية82.85لغة انجليزية وآدابهاذكرسهيل عبده عايش عبدالرزاق1971912578

104okاالولالهندسة المدنية87.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىسوريا احمد محمد حاجب1981903125

104okاالولالهندسة المدنية90.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىسوسن عادل سيف علي الحلكي1991917430

104okاالولالهندسة المدنية82.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىشجون خالد مقبل عبده الشرعبي2001911870

104okاالولالهندسة المدنية77.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىشذى عبدالباسط محمد علي السامعي2011918686

104okاالولالهندسة المدنية89.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىشذى عبدالملك محمد نعمان2021903927

104okاالولالهندسة المدنية87.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىشذى عدنان عبده محمد2031920291

104okاالولالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىشذى منير عبدهللا عبده2041914172

104okاالولالهندسة المدنية89.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىشرين سيف عبدالواسع ناجي2051911997

104okاالولالهندسة المدنية80.75لغة انجليزية وآدابهاذكرشهاب شعبان محمد حسان2061904190

104okاالولالهندسة المدنية80.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء عمر عبدهللا عبدالرحمن2071903184

104okاالولالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء محمد عبدهللا حسن2081905850

104okاالولالهندسة المدنية98.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء محمد غانم فارع الزريقي2091911152

104okاالولالهندسة المدنية81.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء نبيل علي علي الحاضري2101905618

104okاالولالهندسة المدنية88.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء يحيى لطف علي2111918330

104okاالولالهندسة المدنية84.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىصابرين علي محمد صالح2121909790

104okاالولالهندسة المدنية94.13لغة انجليزية وآدابهاذكرصدام فواد قائد محمد حيدرة2131921199

104okاالولالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىصفاء احمد علي غالب الوهباني2141914538

104okاالولالهندسة المدنية90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىصفاء حمود احمد عبده العواضي2151904553

104okاالولالهندسة المدنية73.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىصفاء عدنان عبدهللا مقبل الشبوطي2161902492

202okالثانيالهندسة المدنية83.63لغة انجليزية وآدابهاذكرصالح الدين منير حمود محمد2171918863

202okالثانيالهندسة المدنية88.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىطاهرة محمد محمد عبدهللا2181910493

202okالثانيالهندسة المدنية83.00لغة انجليزية وآدابهاذكرعاصم امين علي غالب2191912252

202okالثانيالهندسة المدنية87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائدة احمد علي عبدالوهاب2201910137

202okالثانيالهندسة المدنية90.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائشة محمد عبدالرحمن سعيد2211918582

202okالثانيالهندسة المدنية83.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائشة منصور محمد غالب2221922785

202okالثانيالهندسة المدنية86.38لغة انجليزية وآدابهاذكرعباس عبدالحكيم محمد فارع الخطيب2231917511

202okالثانيالهندسة المدنية72.13لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالجبار حاشد محمد عبدهللا2241913375

202okالثانيالهندسة المدنية84.13لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالحكيم احمد عبدالرحمن ناجي2251918422

202okالثانيالهندسة المدنية91.88لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالرحمن احمد عبده عبدهللا2261923129

202okالثانيالهندسة المدنية71.63لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالرحمن احمد مهيوب حسن2271904341

202okالثانيالهندسة المدنية90.13لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالرحمن فيصل عبدهللا قايد الحميدي2281911074

202okالثانيالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالقوي صديق ناجي منصر2291919756

202okالثانيالهندسة المدنية81.00لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدهللا عبدالجليل قاسم سعيد2301922490

202okالثانيالهندسة المدنية77.25لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدهللا عبده هزاع احمد2311921214

202okالثانيالهندسة المدنية76.88لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدهللا قاسم محمد قائد محمد2321902578

202okالثانيالهندسة المدنية93.88لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالمجيد عبدهللا عبده غالب2331913181

202okالثانيالهندسة المدنية90.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىعبير حميد مرشد غالب2341918335

202okالثانيالهندسة المدنية90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىعبير شوقي عبدالرقيب عبده شعالن2351917718

202okالثانيالهندسة المدنية89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىعصماء عبداالله محمد عبدالرحمن عبدالولي2361917475

202okالثانيالهندسة المدنية88.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىعصماء عبدالقادر محمد سعيد2371918948

202okالثانيالهندسة المدنية88.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىعصماء عبده نعمان قائد2381918766

202okالثانيالهندسة المدنية74.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىعصماء محمد عبدالمجيد احمد2391904887

202okالثانيالهندسة المدنية94.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىعصماء محمد علي محمد البركاني2401911059

202okالثانيالهندسة المدنية93.25لغة انجليزية وآدابهاذكرعلوي ناصر احمد صالح2411917519

202okالثانيالهندسة المدنية81.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىعلياء عبدالكريم قاسم محمد العزب2421908985

202okالثانيالهندسة المدنية78.00لغة انجليزية وآدابهاذكرعمر احمد سيف عبده هزبر2431919556

202okالثانيالهندسة المدنية88.75لغة انجليزية وآدابهاذكرعمرو عبدالوهاب منصور احمد2441913790

202okالثانيالهندسة المدنية85.88لغة انجليزية وآدابهاذكرعهد محمد احمد رسام ناجي2451910950
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202okالثانيالهندسة المدنية82.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىعهود حمود احمد عبدالولي2461923084

202okالثانيالهندسة المدنية88.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىغادة محفوظ محمد حيدر2471911787

202okالثانيالهندسة المدنية85.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىغالية عبده سالم مثني2481904604

202okالثانيالهندسة المدنية94.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىغدير سيف محمود فرج2491918809

202okالثانيالهندسة المدنية78.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىغدير نبيل سعيد محمد سالم2501916617

202okالثانيالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىغناء عبد السالم مدهش هزاع2511913851

202okالثانيالهندسة المدنية77.38لغة انجليزية وآدابهاذكرغيث عمر سعيد اسحاق2521915156

202okالثانيالهندسة المدنية77.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىغيداء علي حامد هائل2531903056

202okالثانيالهندسة المدنية95.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاتن احمد عبدالحميد عبدالودود2541922390

202okالثانيالهندسة المدنية89.13لغة انجليزية وآدابهاذكرفاروق نائف عبدالجليل علي2551916936

202okالثانيالهندسة المدنية79.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمة ماجد عبدالجليل غالب2561919614

202okالثانيالهندسة المدنية80.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمة مفضل ربيع الزرقة2571918697

202okالثانيالهندسة المدنية82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمه فضل غالب محمد2581917891

202okالثانيالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىفائزه محمد سيف عبدالجبار2591922592

202okالثانيالهندسة المدنية84.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىفدوى محمد سيف محمد سالم2601905045

202okالثانيالهندسة المدنية83.38لغة انجليزية وآدابهاذكرفراس عبدالكريم اسماعيل عبدهللا الشحمي2611909542

202okالثانيالهندسة المدنية88.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىفلاير حميد عبدالرحمن ناجي2621916246

202okالثانيالهندسة المدنية70.88لغة انجليزية وآدابهاذكركارم سيف علي محمد2631909071

202okالثانيالهندسة المدنية84.50لغة انجليزية وآدابهاذكركريم علي عبدهللا احمد الشجاع2641919155

202okالثانيالهندسة المدنية72.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىكريمة طاهر احمد سيف فارع2651918074

202okالثانيالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىكريمة عبدهللا احمد محمد2661908981

202okالثانيالهندسة المدنية88.45لغة انجليزية وآدابهاأنثىكفا خالد محمد علي الوصابي2671915140

202okالثانيالهندسة المدنية82.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىكفاء حميد عثمان عبده االثوري2681922651

202okالثانيالهندسة المدنية82.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىكوثر حسن قاسم عبده البعداني2691905227

202okالثانيالهندسة المدنية84.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىكوثر عبد الهادي عبدهللا علي2701905219

203okالثانيالهندسة المدنية95.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىلبنى ردمان سعد صالح2711912080

203okالثانيالهندسة المدنية74.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىلبنى عبدالرحيم سعيد ثابت2721904068

203okالثانيالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاذكرلبنى محمد سلطان عبدالواسع2731918584

203okالثانيالهندسة المدنية85.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىلطيفة عبدالباري محمد الحاج2741922951

203okالثانيالهندسة المدنية77.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىلطيفة نجيب يحيى قاسم2751922226

203okالثانيالهندسة المدنية97.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىلمياء اسماعيل احمد حسين المتوكل2761923009

203okالثانيالهندسة المدنية86.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىلمياء عبدالرحمن عبده احمد2771918554

203okالثانيالهندسة المدنية86.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىلمياء عبدهللا سعيد دحان2781908622

203okالثانيالهندسة المدنية86.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىلمياء محمد حمود محمد الشجاع2791923056

203okالثانيالهندسة المدنية84.50لغة انجليزية وآدابهاذكرلوين احمد عبدهللا احمد دحوه2801904343

203okالثانيالهندسة المدنية85.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىليال مختار احمد عبده العزي2811902684

203okالثانيالهندسة المدنية87.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىليزا ريان عبده محمد الحكيمي2821916694

203okالثانيالهندسة المدنية90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا احمد حمود سرحان2831917795

203okالثانيالهندسة المدنية82.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا احمد علي سعيد2841911726

203okالثانيالهندسة المدنية94.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا جمال محمد عبدالغني2851911647

203okالثانيالهندسة المدنية83.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا حمود محمد صالح الصوفي2861908781

203okالثانيالهندسة المدنية88.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا عادل عبدهللا المريسي2871915067

203okالثانيالهندسة المدنية92.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا محمد غالب عبدالرزاق الشميري2881919526

203okالثانيالهندسة المدنية77.00لغة انجليزية وآدابهاذكرمازن عبدالباقي احمد محمود القدسي2891922664

203okالثانيالهندسة المدنية80.88لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد احمد عبدهللا منصور2901921049

203okالثانيالهندسة المدنية86.25لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد حافظ محمد احمد علي العزاني2911915787

203okالثانيالهندسة المدنية84.38لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد صادق عبدهللا الرفاعي2921909985

203okالثانيالهندسة المدنية70.25لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عبدالرحمن قاسم علي2931909202

203okالثانيالهندسة المدنية89.75لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عبدالملك احمد علي سعيد2941922043
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203okالثانيالهندسة المدنية90.13لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عمر سلطان احمد سالمي2951911825

203okالثانيالهندسة المدنية85.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد محمود احمد علي سعيد2961916471

203okالثانيالهندسة المدنية82.00لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد نجيب حمود محمد شمسان2971903601

203okالثانيالهندسة المدنية83.25لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمود عبدالقادر علي محمد الرميمه2981919580

203okالثانيالهندسة المدنية78.75لغة انجليزية وآدابهاذكرمختار حمود محمد سعد2991918680

203okالثانيالهندسة المدنية82.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمدين عبدالغفار سيف عبدهللا3001917860

203okالثانيالهندسة المدنية80.75لغة انجليزية وآدابهاذكرمراد غوث الدين ابوالسعود احمد البازلي3011915844

203okالثانيالهندسة المدنية84.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىمرام احمد محمد مهيوب3021906256

203okالثانيالهندسة المدنية97.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىمرام طالل احمد جابر عبدهللا3031922755

203okالثانيالهندسة المدنية87.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىمرام عبدالمجيد محمد يحيى الغالبي3041908895

203okالثانيالهندسة المدنية71.61لغة انجليزية وآدابهاذكرمروان عثمان سيف محمد3051919796

203okالثانيالهندسة المدنية81.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروة رياض احمد عبدهللا3061919742

203okالثانيالهندسة المدنية80.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروة محمد عبدالوكيل علي3071905416

203okالثانيالهندسة المدنية81.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمروة محمد ناصر احمد علوي البيضاني3081920518

203okالثانيالهندسة المدنية96.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروة مقبل امين عقيل3091911185

203okالثانيالهندسة المدنية92.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروة نجيب لطف عثمان االغبري3101904340

203okالثانيالهندسة المدنية91.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروه هشام احمد حسن3111919652

203okالثانيالهندسة المدنية78.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى سعيد مدهش غالب الباهلي3121917028

203okالثانيالهندسة المدنية89.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى عبدالجليل عبده سعيد3131922485

203okالثانيالهندسة المدنية83.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى عبدالقوي محمد الحاج الصمدي3141919079

203okالثانيالهندسة المدنية91.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى مروان عبده يحيى المطحنى3151921277

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية85.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى منير عبدهللا محمد الحمادي3161906844

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية77.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىمريم طة محمد احمد االغبري3171918704

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية83.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىمريم هشام محمد غانم القديمي3181910521

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية92.88لغة انجليزية وآدابهاذكرمشيل منير محمد عبدالرحمن3191920033

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمعاذ علي حازم عبدالوهاب3201922348

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية93.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمعتز صبحي مجاهد علي3211912494

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية92.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنار محمد مرشد محمد3221917329

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية79.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنار يوسف عبدالجليل علي الحمادي3231902824

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية80.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنال احمد قاسم مهيوب3241920933

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية75.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنال عبدهللا قاسم سعيد3251906630

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنى خالد ناصر عمر العواضي3261916612

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية82.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنى مهيوب محمد علي3271902984

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاذكرمنيب محمد عبدالنور مهيوب3281905150

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية74.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىمها انور شرف مهيوب الزبيري3291919448

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية69.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمهند محمد عبدالواسع محمد3301905295

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىمودة محمود احمد هادي بن هادي3311910480

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية89.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىموده مختار سلطان عبدهللا الشيباني3321918706

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمي توفيق عبدهللا عبدالودود3331914900

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية91.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىميادة عبده ردمان صالح3341911501

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية76.25لغة انجليزية وآدابهاذكرنادر عبدالهادي غالب ناجي3351915781

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية75.38لغة انجليزية وآدابهاذكرنادر نجيب محمد عبدالقوي3361910598

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.13لغة انجليزية وآدابهاذكرنائف سمير مشهور عبداللطيف3371921360

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية81.00لغة انجليزية وآدابهاذكرنائف عبدهللا محمد غانم3381916286

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىنائلة اسماعيل احمد حسين3391923010

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية86.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىنبيهة عبده بن عبده علي3401918461

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىنجال عبده حسن عبدهللا الشابره3411909462

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية71.63لغة انجليزية وآدابهاذكرنجم الدين علي سلطان غالب3421916600

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية73.13لغة انجليزية وآدابهاذكرنجم الدين محمد علي ثابت3431920003
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3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية95.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىندى احمد محمد راجح القادري3441911442

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية95.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىندى عبدالحميد عبدالنور عبدالرؤوف3451906695

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىندى علي عبدهللا سعيد الراعي3461915088

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىندى محمد سالم الوصابي3471917954

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية72.50لغة انجليزية وآدابهاذكرنذير محمد عبدهللا محمد عبدالوهاب3481905597

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنرمين سعيد علي خالد3491905234

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية83.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىنرمين نعمان محمد احمد سيف3501917420

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية92.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسيبة يحيى عبدهللا سيف3511915687

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسيبه عبدالودود محمد عبدالودود3521922771

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية93.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىنهى عبدالجليل قائد ثابت3531922187

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية86.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىنهى يحيى سعيد عبده3541908241

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوال سعيد علي محمد سيف3551915512

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوال محمد مقبل سالم ناجي3561916539

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية75.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىنور عبده سعيد احمد عنبر3571903538

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية80.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىنورا فيصل عبدالحبيب عبدالمولى القباطي3581915721

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية87.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىنورا محمد فرحان علي3591919215

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية79.75لغة انجليزية وآدابهاذكرنورالدين عبدهللا سعيد صالح3601910884

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية89.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىنورهان عبدالرب حميد محمد3611912407

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوف عبدالرزاق قاسم سالم3621904405

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىهاجر طالل اسماعيل احمد الرامسي3631914686

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية87.00لغة انجليزية وآدابهاذكرهادي علي قائد محمد القباطي3641908490

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية82.88لغة انجليزية وآدابهاذكرهارون عارف علي محمد3651909291

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية91.00لغة انجليزية وآدابهاذكرهارون عبدهللا سعيد محمد3661919187

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىهالة نعمان لطف محمد الشرعبي3671912924

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية90.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبة احمد عبده علي3681910463

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية86.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبة صادق عبده محمد الشيعاني3691917914

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية84.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبة عدنان محمد علي3701901679

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية95.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبةالرحمن احمد حميد المجاهد3711922115

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية85.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهدى سعيد محمد علي3721919528

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية87.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىهدى محمد محي الدين عبدالرقيب3731918945

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية94.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل عادل حامد فرحان3741913920

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية88.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل عبدالرحمن علي سيف سعيد جامل3751907538

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية79.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل عبدالسالم محمد يحيى البرطي3761904937

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية80.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل عدنان يوسف قاسم3771919602

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية92.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل وليد احمد سعيد االثوري3781916165

3okمعمل سسكوالثانيالهندسة المدنية78.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىهال علي اسماعيل علي فارع3791918080

204okالثانيالهندسة المدنية90.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىهناء ياسين طه حيدر الزريقي3801903090

204okالثانيالهندسة المدنية87.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهنادي توفيق محمد سيف العريقي3811918699

204okالثانيالهندسة المدنية96.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىهنادي جميل احمد عقالن3821905370

204okالثانيالهندسة المدنية84.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىهنادي جميل عبدهللا عبدالغني3831917396

204okالثانيالهندسة المدنية93.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىهند وليد عبدهللا علي القاضي3841915863

204okالثانيالهندسة المدنية92.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهيفاء ردمان حيدر فارع3851916297

204okالثانيالهندسة المدنية70.63لغة انجليزية وآدابهاذكروائل مختار سعيد عبده3861912768

204okالثانيالهندسة المدنية86.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىوجيده محمد عبده مصلح3871906071

204okالثانيالهندسة المدنية84.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىوردة احمد عبده غالب3881920076

204okالثانيالهندسة المدنية92.63لغة انجليزية وآدابهاذكروسام ابراهيم مهيوب محمد3891913967

204okالثانيالهندسة المدنية91.88لغة انجليزية وآدابهاذكروسيم عبدالرحمن مهيوب قاسم3901919784

204okالثانيالهندسة المدنية88.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىوفاء حسن علي منصر3911923057

204okالثانيالهندسة المدنية87.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىوالء جالل عبدهللا العبسي3921917631
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204okالثانيالهندسة المدنية96.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىوالء محمد محمد سلطان3931912920

204okالثانيالهندسة المدنية89.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىوالء يحيى عباس احمد النهاري3941919112

204okالثانيالهندسة المدنية91.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىوهيبة عبدالمؤمن عبدالولي عبدالحق الحدابي3951919486

204okالثانيالهندسة المدنية95.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىوئام عادل محمد غيالن الدبعي3961909056

204okالثانيالهندسة المدنية88.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىياسمين احمد مهيوب محمد الكامل3971918890

204okالثانيالهندسة المدنية96.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىياسمين عبده سالم محسن حيدرة3981909252

204okالثانيالهندسة المدنية82.25لغة انجليزية وآدابهاذكرياسين احمد سيف عبدهللا3991906474

204okالثانيالهندسة المدنية84.25لغة انجليزية وآدابهاذكرياسين احمد عبده عبدهللا4001922889

204okالثانيالهندسة المدنية75.38لغة انجليزية وآدابهاذكرياسين احمد محمود علي احمد4011913941

204okالثانيالهندسة المدنية91.50لغة انجليزية وآدابهاأنثىيسرى ابراهيم علي مراد علي4021909306

204okالثانيالهندسة المدنية83.00لغة انجليزية وآدابهاأنثىيسرى احمد حسين ناصر الرضي4031918441

204okالثانيالهندسة المدنية90.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىيسرى صديق محمد عبدهللا الفتيح4041907802

204okالثانيالهندسة المدنية87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىيسرى عبدهللا حميد االسدي4051916725

204okالثانيالهندسة المدنية78.88لغة انجليزية وآدابهاذكريعقوب عبدالودود عبدالجليل سعيد القميري4061919740

Aok 300الثالثالهندسة المدنية79.63اعالم وعلوم االتصالذكرابراهيم سمير عبده اسعد شمسان11917584

Aok 300الثالثالهندسة المدنية76.13اعالم وعلوم االتصالذكرابوبكر حمود عبده مقبل21904889

Aok 300الثالثالهندسة المدنية75.63اعالم وعلوم االتصالذكراحمد خالد احمد حسن31914746

Aok 300الثالثالهندسة المدنية79.00اعالم وعلوم االتصالذكراحمد شوقي عبده احمد41913506

Aok 300الثالثالهندسة المدنية83.13اعالم وعلوم االتصالذكراحمد صادق هزاع عبده51908949

Aok 300الثالثالهندسة المدنية78.88اعالم وعلوم االتصالذكرادم عبدالباسط عبده اسماعيل61914068

Aok 300الثالثالهندسة المدنية85.50اعالم وعلوم االتصالأنثىازهار احمد علي قائد71912303

Aok 300الثالثالهندسة المدنية83.75اعالم وعلوم االتصالذكراسامة غانم غالب قائد81917620

Aok 300الثالثالهندسة المدنية85.75اعالم وعلوم االتصالذكراسدالدين عبدالواحد هزاع ثابت91917508

Aok 300الثالثالهندسة المدنية93.25اعالم وعلوم االتصالأنثىاسماء احمد عبدالرزاق محمد قائد101918122

Aok 300الثالثالهندسة المدنية79.25اعالم وعلوم االتصالأنثىاسماء جالل عبدالرحيم طارش111913016

Aok 300الثالثالهندسة المدنية85.13اعالم وعلوم االتصالذكراشرف منير حميد سيف121920523

Aok 300الثالثالهندسة المدنية77.50اعالم وعلوم االتصالأنثىاصالح هاشم حيدره احمد131916643

Aok 300الثالثالهندسة المدنية75.75اعالم وعلوم االتصالذكراصيل صادق محمد محمد التميمي141910562

Aok 300الثالثالهندسة المدنية77.75اعالم وعلوم االتصالذكراصيل فهمي محمد سفيان اليوسفي151919565

Aok 300الثالثالهندسة المدنية85.25اعالم وعلوم االتصالذكرالخليل احمد محمد سعيد الحميدي161911406

Aok 300الثالثالهندسة المدنية90.00اعالم وعلوم االتصالأنثىامةااللة سعيد احمد سعيد171907676

Aok 300الثالثالهندسة المدنية78.88اعالم وعلوم االتصالذكرامجد احمد غالب عبد ه181916709

Aok 300الثالثالهندسة المدنية95.75اعالم وعلوم االتصالأنثىامنه عبدالفتاح قاسم مصلح191907059

Aok 300الثالثالهندسة المدنية93.13اعالم وعلوم االتصالأنثىاميره سعيد عبده محمد القدسي201916423

Aok 300الثالثالهندسة المدنية77.38اعالم وعلوم االتصالذكرانس احمد ابراهيم منصور211918469

Aok 300الثالثالهندسة المدنية78.50اعالم وعلوم االتصالذكرانس احمد عبدهللا شمسان الذبحاني221918112

Aok 300الثالثالهندسة المدنية90.63اعالم وعلوم االتصالذكرانس عارف سيف محمد231913468

Aok 300الثالثالهندسة المدنية79.75اعالم وعلوم االتصالذكرانس عبده عبدالولي سيف241908509

Aok 300الثالثالهندسة المدنية83.88اعالم وعلوم االتصالأنثىاية عصام سعيد علي السوائي251902929

Aok 300الثالثالهندسة المدنية93.38اعالم وعلوم االتصالأنثىايمان عبدالحكيم عبده احمد261908447

Aok 300الثالثالهندسة المدنية92.25اعالم وعلوم االتصالذكرايمن جميل احمد محمد271917299

Aok 300الثالثالهندسة المدنية87.25اعالم وعلوم االتصالذكرايمن وليد صالح عائض281914224

Aok 300الثالثالهندسة المدنية77.63اعالم وعلوم االتصالذكرايهاب محمد سلطان علي291910522

Aok 300الثالثالهندسة المدنية93.38اعالم وعلوم االتصالذكربدر محمد قاسم عبدالفتاح301916954

Aok 300الثالثالهندسة المدنية83.88اعالم وعلوم االتصالذكرجمال اسماعيل صالح نعمان311917801

Aok 300الثالثالهندسة المدنية92.63اعالم وعلوم االتصالأنثىجهينة علي محمد حيدر الحميدي321918037

Aok 300الثالثالهندسة المدنية80.50اعالم وعلوم االتصالذكرجوهر عبدالجامع سيف حسن331912527

Aok 300الثالثالهندسة المدنية90.50اعالم وعلوم االتصالذكرحذيفه عبدالواسع عبدهللا حسن341908946

Aok 300الثالثالهندسة المدنية90.50اعالم وعلوم االتصالذكرحسام محمد مقبل احمد351910447
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Aok 300الثالثالهندسة المدنية87.25اعالم وعلوم االتصالذكرحسن سعيد حسن قائد قاسم361914553

Aok 300الثالثالهندسة المدنية85.38اعالم وعلوم االتصالذكرحمدان شرف مهيوب سعيد العبودي371919453

Aok 300الثالثالهندسة المدنية88.88اعالم وعلوم االتصالذكرحمزه ناصر حمود علي381904603

Aok 300الثالثالهندسة المدنية83.25اعالم وعلوم االتصالذكرخالد محمد امين احمد391915979

Aok 300الثالثالهندسة المدنية88.25اعالم وعلوم االتصالأنثىدعاء بشير محمد حاشد النجاشي401912783

Aok 300الثالثالهندسة المدنية95.88اعالم وعلوم االتصالأنثىراوية مهيوب عبدهللا هزاع محمد411909635

Aok 300الثالثالهندسة المدنية81.18اعالم وعلوم االتصالأنثىرحاب صادق عبدالرحمن عبدالولي البركاني421919224

Aok 300الثالثالهندسة المدنية81.75اعالم وعلوم االتصالأنثىرشاء محفوظ عبده سيف احمد البورجي431918187

Aok 300الثالثالهندسة المدنية90.00اعالم وعلوم االتصالذكررضوان عبدالكريم عبدهللا سعيد441916146

Aok 300الثالثالهندسة المدنية81.38اعالم وعلوم االتصالأنثىرهام بجاش علي سعيد451902518

Aok 300الثالثالهندسة المدنية93.25اعالم وعلوم االتصالأنثىرويدا قاسم محمد منصور الوتيري461916502

Aok 300الثالثالهندسة المدنية86.88اعالم وعلوم االتصالأنثىسارة محمد قاسم ابراهيم471919046

Aok 300الثالثالهندسة المدنية78.50اعالم وعلوم االتصالذكرسعيد سعيد عبدهللا محمد الفضلي481902470

Aok 300الثالثالهندسة المدنية78.00اعالم وعلوم االتصالذكرسليمان انور جسار احمد491915891

Aok 300الثالثالهندسة المدنية89.63اعالم وعلوم االتصالأنثىسماح علي محمد شمسان501916811

Bok 300الثالثالهندسة المدنية84.63اعالم وعلوم االتصالأنثىسمر قاسم محمد سعيد511918977

Bok 300الثالثالهندسة المدنية80.88اعالم وعلوم االتصالذكرشايع محمد عبدهللا راشد521916301

Bok 300الثالثالهندسة المدنية82.75اعالم وعلوم االتصالأنثىشجون خالد مقبل عبده الشرعبي531911870

Bok 300الثالثالهندسة المدنية87.50اعالم وعلوم االتصالأنثىشذى طارق عبدالغني شمسان541907161

Bok 300الثالثالهندسة المدنية84.13اعالم وعلوم االتصالذكرشعيب محمد مهيوب نصر551913602

Bok 300الثالثالهندسة المدنية82.88اعالم وعلوم االتصالذكرشهيم عبدهللا كامل احمد561919583

Bok 300الثالثالهندسة المدنية78.63اعالم وعلوم االتصالأنثىشيماء عبدالسالم سلطان عبدهللا571923134

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.25اعالم وعلوم االتصالأنثىصفاء جاود عساج احمد عقالن581912419

Bok 300الثالثالهندسة المدنية86.63اعالم وعلوم االتصالأنثىصفاء عبدالحفيظ احمد علي591919799

Bok 300الثالثالهندسة المدنية82.38اعالم وعلوم االتصالذكرصالح محمد عبده منصور601911498

Bok 300الثالثالهندسة المدنية77.00اعالم وعلوم االتصالذكرضياء عادل محمد عبدهللا611917049

Bok 300الثالثالهندسة المدنية87.38اعالم وعلوم االتصالذكرضياءالدين غالب احمد عبدهللا621917470

Bok 300الثالثالهندسة المدنية88.25اعالم وعلوم االتصالذكرعاصم عبدالعليم حميد مهيوب631916315

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.50اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالجبار محمد غالب قاسم641903669

Bok 300الثالثالهندسة المدنية90.50اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالحكيم صالح مثنى ناصر الدغار651917379

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.50اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالعليم نوري محمد عبدالسالم661923092

Bok 300الثالثالهندسة المدنية89.13اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالمجيد عبدهللا محمد سعيد671911003

Bok 300الثالثالهندسة المدنية85.50اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالمجيد عزيز عبدالواسع عبده السقاف681907270

Bok 300الثالثالهندسة المدنية76.13اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالمطلب هاشم محمد عبدهللا ناصر691904148

Bok 300الثالثالهندسة المدنية84.50اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالناصر عبده قائد مصلح701915473

Bok 300الثالثالهندسة المدنية74.88اعالم وعلوم االتصالذكرعديل عبده عقالن سلمان المزبري711908201

Bok 300الثالثالهندسة المدنية79.00اعالم وعلوم االتصالذكرعزالدين حميد سلطان عبده الفقيه721913090

Bok 300الثالثالهندسة المدنية84.25اعالم وعلوم االتصالذكرعزالدين داود احمد مهيوب الميرابي731910432

Bok 300الثالثالهندسة المدنية86.63اعالم وعلوم االتصالذكرعزام علي الطلبي الزغير741911912

Bok 300الثالثالهندسة المدنية79.75اعالم وعلوم االتصالذكرعصام سعيد غانم عبدهللا751920439

Bok 300الثالثالهندسة المدنية87.00اعالم وعلوم االتصالأنثىعفاف عبدالوهاب محمد عبدالعزيز761917773

Bok 300الثالثالهندسة المدنية78.13اعالم وعلوم االتصالأنثىعال احمد عبدالواسع حميد العريقي771918660

Bok 300الثالثالهندسة المدنية88.38اعالم وعلوم االتصالذكرعلي بن علي محمد سرحان ناجي781911883

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.50اعالم وعلوم االتصالذكرعلي عمر علي احمد سعيد الشيباني791916523

Bok 300الثالثالهندسة المدنية89.25اعالم وعلوم االتصالذكرعلي محمد حسن راوح801914667

Bok 300الثالثالهندسة المدنية82.25اعالم وعلوم االتصالذكرعماد محمد رزاز محمد قائد811906263

Bok 300الثالثالهندسة المدنية89.38اعالم وعلوم االتصالذكرعمر عبدالعزيز احمد احمد821915197

Bok 300الثالثالهندسة المدنية85.63اعالم وعلوم االتصالذكرعمير خالد محمد عبدالرحمن831919234

Bok 300الثالثالهندسة المدنية86.12اعالم وعلوم االتصالأنثىغدير علي ناصر احمد العدني841911470
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Bok 300الثالثالهندسة المدنية89.38اعالم وعلوم االتصالذكرفاروق رمزي سعيد ناجي851902420

Bok 300الثالثالهندسة المدنية91.88اعالم وعلوم االتصالذكرفخر الدين قائد ابراهيم احمد861910924

Bok 300الثالثالهندسة المدنية78.00اعالم وعلوم االتصالذكرفريد يعقوب محمد عبدهللا871910470

Bok 300الثالثالهندسة المدنية81.63اعالم وعلوم االتصالذكرفالح محمد قائد حسن881912401

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.00اعالم وعلوم االتصالأنثىكريمة سعيد عبدهللا قاسم891909901

Bok 300الثالثالهندسة المدنية81.38اعالم وعلوم االتصالأنثىكوثر عبدالحكيم عبده عبدهللا السباعي901908760

Bok 300الثالثالهندسة المدنية85.94اعالم وعلوم االتصالأنثىلميا حميد محمد حسن911903423

Bok 300الثالثالهندسة المدنية77.50اعالم وعلوم االتصالأنثىلمياء عبدالكريم عبدهللا ناجي921908053

Bok 300الثالثالهندسة المدنية81.00اعالم وعلوم االتصالذكرلؤي عبدالحفيظ ردمان نعمان931917609

Bok 300الثالثالهندسة المدنية81.00اعالم وعلوم االتصالأنثىماريا عبدهللا حسن محمد نصر941918717

Bok 300الثالثالهندسة المدنية87.88اعالم وعلوم االتصالأنثىمارية محمد بجاش مهيوب951917781

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.88اعالم وعلوم االتصالذكرمالك احمد سيف شائف الشرعبي961904716

Bok 300الثالثالهندسة المدنية91.63اعالم وعلوم االتصالذكرمامون عبدالفتاح قاسم مصلح971919665

Bok 300الثالثالهندسة المدنية75.13اعالم وعلوم االتصالذكرمبارك عبدالجليل عبدهللا حسن الشدادي981909274

Bok 300الثالثالهندسة المدنية90.50اعالم وعلوم االتصالذكرمبارك نعمان محمد حسان الخامري991910990

Bok 300الثالثالهندسة المدنية74.38اعالم وعلوم االتصالذكرمحسن اسماعيل محسن نصر1001919078

301okالثالثالهندسة المدنية75.25اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد حسين عبدهللا محمد1011909108

301okالثالثالهندسة المدنية78.13اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد صادق عبده محمد الشيعاني1021917815

301okالثالثالهندسة المدنية78.63اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدالجليل غرسان ناجي1031923101

301okالثالثالهندسة المدنية76.13اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدالعليم مهيوب عبده1041913992

301okالثالثالهندسة المدنية90.00اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدالغفار علي مهيوب1051916318

301okالثالثالهندسة المدنية76.63اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدالقادر عبدالشافي سعيد الصوفي1061919086

301okالثالثالهندسة المدنية75.88اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدهللا هزاع عثمان1071906509

301okالثالثالهندسة المدنية82.63اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدالواحد محمد قائد1081918803

301okالثالثالهندسة المدنية78.50اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد فؤاد علي يحيى منصور1091903035

301okالثالثالهندسة المدنية85.25اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد محمد علي محمد مرشد1101908613

301okالثالثالهندسة المدنية82.88اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد نجيب هائل سعيد1111903679

301okالثالثالهندسة المدنية86.75اعالم وعلوم االتصالذكرمحي الدين عبد السالم محمد عبدهللا1121901945

301okالثالثالهندسة المدنية91.00اعالم وعلوم االتصالذكرمراد حسان سيف عبداللطيف1131910991

301okالثالثالهندسة المدنية77.13اعالم وعلوم االتصالذكرمراد مهيوب علي ناجي1141918178

301okالثالثالهندسة المدنية89.00اعالم وعلوم االتصالأنثىمرام محمد حمود قاسم التبعي1151917708

301okالثالثالهندسة المدنية77.75اعالم وعلوم االتصالأنثىمرام محمد عبدهللا الحاشدي1161918070

301okالثالثالهندسة المدنية84.88اعالم وعلوم االتصالأنثىمروى علي عبدالباقي احمد1171905848

301okالثالثالهندسة المدنية77.63اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى امين حسن قائد قاسم1181914545

301okالثالثالهندسة المدنية77.38اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى عبدالخالق محمد قائد1191915897

301okالثالثالهندسة المدنية86.50اعالم وعلوم االتصالذكرمعاذ حميد نصر سيف العبيدي1201914916

301okالثالثالهندسة المدنية79.25اعالم وعلوم االتصالذكرمعاذ محمد احمد عبدالوارث1211910414

301okالثالثالهندسة المدنية77.38اعالم وعلوم االتصالذكرموفق حسن ناجي فرحان1221909009

301okالثالثالهندسة المدنية79.00اعالم وعلوم االتصالذكرنادر اسماعيل غالب احمد1231911191

301okالثالثالهندسة المدنية88.50اعالم وعلوم االتصالذكرنسيم حميد مهيوب عثمان الشرعبي1241909416

301okالثالثالهندسة المدنية90.38اعالم وعلوم االتصالذكرنسيم علي حسن محمد1251903284

301okالثالثالهندسة المدنية76.00اعالم وعلوم االتصالذكرنصر جميل محفوظ محمد1261903652

301okالثالثالهندسة المدنية75.75اعالم وعلوم االتصالذكرنصر عارف عبدالسالم احمد1271921550

301okالثالثالهندسة المدنية82.38اعالم وعلوم االتصالأنثىنهى محمد سعيد عثمان1281919539

301okالثالثالهندسة المدنية83.25اعالم وعلوم االتصالأنثىهالة محمد فرنص محبوب1291908988

301okالثالثالهندسة المدنية75.63اعالم وعلوم االتصالذكرهاني نجيب سعيد ناجي سيف1301908882

301okالثالثالهندسة المدنية82.63اعالم وعلوم االتصالأنثىهبة عبدالفتاح محمد علي مصلح1311905583

301okالثالثالهندسة المدنية90.00اعالم وعلوم االتصالأنثىهبة عبدهللا اسماعيل غالب التبعي1321913341

302okالثالثالهندسة المدنية94.00اعالم وعلوم االتصالأنثىهبه عبدالملك علي طارش1331922784
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302okالثالثالهندسة المدنية93.50اعالم وعلوم االتصالأنثىهناء جمال ياسين محمد1341906546

302okالثالثالهندسة المدنية76.75اعالم وعلوم االتصالأنثىهنادي عبدالرحمن عبدهللا علي1351911901

302okالثالثالهندسة المدنية86.13اعالم وعلوم االتصالأنثىهنادي قائد عبده غالب الشرعبي1361910555

302okالثالثالهندسة المدنية78.75اعالم وعلوم االتصالذكروجيد احمد عبدهللا عبده1371918466

302okالثالثالهندسة المدنية93.50اعالم وعلوم االتصالذكروجيه الدين علي سعد حيدر1381909927

302okالثالثالهندسة المدنية89.63اعالم وعلوم االتصالأنثىوفاء محمد احمد عبده شرف1391915427

302okالثالثالهندسة المدنية87.38اعالم وعلوم االتصالأنثىوالء جالل عبدهللا العبسي1401912492

302okالثالثالهندسة المدنية77.13اعالم وعلوم االتصالذكرياسر نصر مهيوب قائد العديني1411914163

302okالثالثالهندسة المدنية78.25اعالم وعلوم االتصالأنثىياسمين عبده سعيد مقبل1421912610

302okالثالثالهندسة المدنية87.13اعالم وعلوم االتصالذكرياسين احمد محمد علي1431913564

302okالثالثالهندسة المدنية86.50اعالم وعلوم االتصالأنثىيسرى عبد الرحيم عبده سيف1441903823

302okالثالثالهندسة المدنية91.38اعالم وعلوم االتصالذكريوسف امين محمد علي1451919916

1okمرسم االولالهندسة المدنية87.38فنون جميلةأنثىابرار عصام عبدالواحد عبدهللا الصبري11918767

1okمرسم االولالهندسة المدنية81.38فنون جميلةذكراسامه سامي سعيد محمد االديمي21922049

1okمرسم االولالهندسة المدنية88.50فنون جميلةذكراسامه محمد يوسف قائد العديني31919205

1okمرسم االولالهندسة المدنية87.30فنون جميلةأنثىاسماء عبدالعزيز حسين محمد41907308

1okمرسم االولالهندسة المدنية73.13فنون جميلةذكراشرف سليمان داوود محمد51917554

1okمرسم االولالهندسة المدنية83.50فنون جميلةأنثىاالء قائد سعيد قائد سنان61922370

1okمرسم االولالهندسة المدنية85.63فنون جميلةأنثىالفت اسكندر احمد محمد71906476

1okمرسم االولالهندسة المدنية87.63فنون جميلةذكرامجد فؤاد محمد قاسم الزغروري81911768

1okمرسم االولالهندسة المدنية88.88فنون جميلةأنثىامل جميل عبده علي ناجي91917836

1okمرسم االولالهندسة المدنية75.13فنون جميلةأنثىايمان عبدهللا علي محمد الحبيب101902517

1okمرسم االولالهندسة المدنية76.25فنون جميلةأنثىبثينه خالد محمد هادي حمران111905022

1okمرسم االولالهندسة المدنية84.13فنون جميلةذكربدر علي عبده غالب121905447

1okمرسم االولالهندسة المدنية86.75فنون جميلةأنثىتسبيح توفيق عبدالحميد منصر سيف مغلس131906305

1okمرسم االولالهندسة المدنية87.74فنون جميلةأنثىتغريد ناجي سعيد قائد الحميري141923080

1okمرسم االولالهندسة المدنية73.38فنون جميلةأنثىتهاني ايهاب صالح قائد النهاري151903061

1okمرسم االولالهندسة المدنية77.75فنون جميلةأنثىتيسير خالد محمد حيدر161912310

1okمرسم االولالهندسة المدنية77.25فنون جميلةأنثىتينا سلطان حمود محمد الحمادي171917817

1okمرسم االولالهندسة المدنية83.63فنون جميلةأنثىجهاد عزيز محمد مرشد181906821

1okمرسم االولالهندسة المدنية77.13فنون جميلةأنثىجواهر احمد عبدهللا احمد عبده191921562

1okمرسم االولالهندسة المدنية90.50فنون جميلةذكرحذيفه عبدالواسع عبدهللا حسن201908946

1okمرسم االولالهندسة المدنية79.75فنون جميلةأنثىحليمة احمد سعيد مثنى اليافعي211912981

1okمرسم االولالهندسة المدنية90.63فنون جميلةأنثىحنين عبد الرقيب احمد محمد الشيباني221911222

1okمرسم االولالهندسة المدنية89.13فنون جميلةأنثىحنين نبيل عبده علي احمد الشريحي231922931

1okمرسم االولالهندسة المدنية84.63فنون جميلةأنثىخديجة غالب عبدالمجيد احمد نصر241917039

1okمرسم االولالهندسة المدنية93.75فنون جميلةأنثىدعاء ابراهيم احمد محمد الحسني251915235

1okمرسم االولالهندسة المدنية90.13فنون جميلةأنثىدالل قائد عبدهللا محمد الزاهري261919797

1okمرسم االولالهندسة المدنية85.00فنون جميلةأنثىدينا خالد محمد سعيد271917105

1okمرسم االولالهندسة المدنية81.75فنون جميلةأنثىربا عبدالرحمن عبده غالب العبسي281902546

1okمرسم االولالهندسة المدنية80.13فنون جميلةأنثىرحاب عبدهللا ناجي محمد الصيرفي291916426

1okمرسم االولالهندسة المدنية91.88فنون جميلةأنثىرحاب مؤنس محمد عبدالواحد الحميري301913806

1okمرسم االولالهندسة المدنية93.88فنون جميلةأنثىرحمه منصور قائد محمد شرف311903098

1okمرسم االولالهندسة المدنية85.75فنون جميلةأنثىرنا عبدالملك محمد مقبل الحروي321918443

1okمرسم االولالهندسة المدنية85.50فنون جميلةأنثىرهام عبدالودود احمد ثابت الحمادي331920052

1okمرسم االولالهندسة المدنية77.75فنون جميلةأنثىرهام محمد ثابت ويس341918135

1okمرسم االولالهندسة المدنية73.05فنون جميلةذكررهيب محمد راشد جهالن351908379

1okمرسم االولالهندسة المدنية93.50فنون جميلةأنثىروان جميل محمد الزغير المقطري361914183

1okمرسم االولالهندسة المدنية83.75فنون جميلةذكرريم امين علي حسين المريسي371908801
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1okمرسم االولالهندسة المدنية89.38فنون جميلةأنثىريم يوسف حزام غالب381913424

1okمرسم االولالهندسة المدنية83.38فنون جميلةأنثىساره نشوان سعيد سيف391919550

1okمرسم االولالهندسة المدنية93.50فنون جميلةأنثىسبا عبدالقادر محمد عبده الحكيمي401904654

1okمرسم االولالهندسة المدنية84.38فنون جميلةأنثىسلوى عبدالقوي عبده اسماعيل الهاشمي411902576

1okمرسم االولالهندسة المدنية71.60فنون جميلةذكرسليم عبدالكريم عبدهللا محمد421905715

1okمرسم االولالهندسة المدنية80.50فنون جميلةأنثىسميه سمير هاشم احمد الشميري431920041

1okمرسم االولالهندسة المدنية83.13فنون جميلةأنثىسميه عبدالواسع احمد حسن441919370

1okمرسم االولالهندسة المدنية83.88فنون جميلةأنثىشذى احمد علي ثابت المطري451903391

1okمرسم االولالهندسة المدنية82.00فنون جميلةذكرشرف الدين محفوظ عبده سيف461915057

2okمرسم االولالهندسة المدنية90.50فنون جميلةأنثىشيماء عزيز محمد مرشد471906823

2okمرسم االولالهندسة المدنية87.50فنون جميلةذكرصادق علي علي حيدر481917654

2okمرسم االولالهندسة المدنية81.88فنون جميلةأنثىصفاء سهل عبدهللا حسن491912445

2okمرسم االولالهندسة المدنية81.88فنون جميلةأنثىصفاء عبدهللا احمد محمد501922629

2okمرسم االولالهندسة المدنية78.63فنون جميلةأنثىعائدة شكري عبدالحبيب عبدهللا511918630

2okمرسم االولالهندسة المدنية79.75فنون جميلةذكرعبدهللا احمد ناجي قاسم521921253

2okمرسم االولالهندسة المدنية80.00فنون جميلةذكرعبدالملك حسن عبده محمد الطليس531920078

2okمرسم االولالهندسة المدنية90.13فنون جميلةأنثىعبير عبدالقادر محمد عبده الحكيمي541905735

2okمرسم االولالهندسة المدنية87.63فنون جميلةذكرعمرو حسن قاسم الريمي551917889

2okمرسم االولالهندسة المدنية83.38فنون جميلةأنثىعهود عبدالسالم محمد هزاع الصامت561911097

2okمرسم االولالهندسة المدنية91.25فنون جميلةأنثىغدير حسن خالد قاسم الشرعبي571915272

2okمرسم االولالهندسة المدنية94.00فنون جميلةأنثىغدير سيف محمود فرج581918809

2okمرسم االولالهندسة المدنية95.13فنون جميلةأنثىغيداء عبدالملك عبده علي االغواني591919200

2okمرسم االولالهندسة المدنية84.00فنون جميلةأنثىغيداء عدنان محمود عبدالولي المجاهد601919390

2okمرسم االولالهندسة المدنية86.88فنون جميلةذكرفتح محمد عبده سالم االصابي611920191

2okمرسم االولالهندسة المدنية78.88فنون جميلةذكركمال سعيد محمد سعيد621905224

2okمرسم االولالهندسة المدنية80.25فنون جميلةأنثىليساء محمود عبدالوارث مغلس631908898

2okمرسم االولالهندسة المدنية90.50فنون جميلةأنثىلينا عدنان محمد بن محمد غالب الشوافي641922967

2okمرسم االولالهندسة المدنية81.13فنون جميلةذكرمحمد عبدالفتاح احمد صالح651912363

2okمرسم االولالهندسة المدنية73.38فنون جميلةذكرمحمد عبدهللا ناجي محمد صالح661916434

2okمرسم االولالهندسة المدنية85.63فنون جميلةذكرمحمد علي محمد صالح الخوالني671903743

2okمرسم االولالهندسة المدنية72.63فنون جميلةذكرمحمود احمد علي عبدالغني681914476

2okمرسم االولالهندسة المدنية78.88فنون جميلةأنثىمروه نبيل محمد علي اليوسفي691909921

2okمرسم االولالهندسة المدنية90.63فنون جميلةذكرمعتز علي علي حيدر701917657

2okمرسم االولالهندسة المدنية75.75فنون جميلةأنثىميادة جميل الصغير علي الفهنون711905736

2okمرسم االولالهندسة المدنية82.75فنون جميلةأنثىميسونه عبدهللا حمود خالد721913402

2okمرسم االولالهندسة المدنية86.75فنون جميلةأنثىندى موسى سعيد هزاع الطيار731921670

2okمرسم االولالهندسة المدنية94.50فنون جميلةأنثىنشوى اسامة احمد عبده حنبله741919173

2okمرسم االولالهندسة المدنية85.00فنون جميلةأنثىنشوى ايوب طارش محمد751911234

2okمرسم االولالهندسة المدنية91.13فنون جميلةأنثىنعمه عبدالقادر حمود نائف الشميري761909033

2okمرسم االولالهندسة المدنية78.25فنون جميلةأنثىنوريه فهمي رزاز سيف771904092

2okمرسم االولالهندسة المدنية90.13فنون جميلةأنثىهايمين عادل طاهر الرهيدي781917467

2okمرسم االولالهندسة المدنية89.38فنون جميلةأنثىهدى مقبل حيدر احمد البرق791919138

2okمرسم االولالهندسة المدنية88.00فنون جميلةذكرهشام محمد قائد المسعودي801922484

2okمرسم االولالهندسة المدنية72.50فنون جميلةذكرهيثم رشيد علي عبدالجبار الشيباني811916480

2okمرسم االولالهندسة المدنية84.50فنون جميلةأنثىوفاء عبدالرحمن عباس عبدالرحمن821914537

2okمرسم االولالهندسة المدنية85.50فنون جميلةأنثىوفاء محمد احمد عبدهللا طاهر831920037

2okمرسم االولالهندسة المدنية91.25فنون جميلةأنثىوفاء محمد احمد عبده الرباطي841910168

2okمرسم االولالهندسة المدنية88.13فنون جميلةأنثىياسمين فيصل صالح فرحان الحميري851905485


