
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دُذس يذًذ كاظى 1

 عهٍ يىعً عاجم 2

 يها عثذ عثهاٌ 3

 يختاس ظاجش عثاط 4

 يها يذًذ ساضٍ 5

 شًُاء خضُش عثُظ 6

 سؤي يهذٌ عثذ 7

 اعتًاد عشداٌ جىاد 8

 عهٍ دغٍُ عثذ 9

 َىس صفاء انذٍَ فشداٌ 10

 يهذٌ عطُح أعُم 11

 عذش تاعى جىاد 12

 هذَم دغٍ عجالٌ 13

 عهٍ كاظى  أعًاء 14

 ٍعثذ انذغَُهً عثذ انغادج  15

 صهشاء َاصش عزاب 16

 صَُة شاكش دغٍُ 17

 جًاَح جالوٌ دًُذ 18

 َغى ساجٍ عىاد 19

 عثذ انشضا عثذ انجهُميصطفً  20

 دُذس عثُذ فهخ 21

 صهشاء َاصش دغٍُ 22

 صيٍ دًضج عثذ 23

 عىدج أتىصَُح شاكش  24

 اعايح كاظى دغٍُ 25

 كايم عثذ انشضا صَُة 26

 عًاح سدُى جهُم 27

 َىسا صثاح وَاط 28

 يشوج َىعف شًخٍ 29

 هاجش عاطع عثاط 30

 سواء يُهم وفقاٌ 31

 نًً عايٍ دًُذ 32

 صثا خانذ دُىٌ 33

 نُهً جاعى جالل 34

 َىس داكى هادٌ 35

 وفاء داخم صايم 36

 سعم يإَذ يذًذ 37

 2009-2008انذوس األول يٍ انًشدهح انشاتعح/قغى انهُذعح انًذَُح نهعاو انذساعٍ قائًح تأعًاء انطهثح انُاجذٍُ 



قغى انهُذعح  قائًح تأعًاء انطهثح انُاجذٍُ انذوس انثاٍَ يٍ انًشدهح انشاتعح

 2009-2008انًذَُح نهعاو انذساعٍ 

 

 

 

 

 

 
 

  

 خ
 اعى انطانة

1 
 عشي عهٍ دغٍُ

2 
 ضشغاو جثاس دثُة

3 
 ادًذ عذَاٌ هالل

4 
 عاسج غاصٌ دغٍُ

5 
 رسي هادٌ عانى

6 
 صَُة هشاو يال هللا

7 
 نُث جاعى دغٍ

8 
 ععذ يهذٌصَُح 



 

 9000-9002/ للعام الدراسي  قسن الهندسة المدنيةتسلسالت الخريجين للدور االول / 

 

 ت اعى انطانة

 1 عالو يُثى جاتش

 2 دغٍُ عثذ غاصٌ جعاص

 3 عالو خهُم هاشى 

 4 عُف عًاد عكىتٍ

 5 َهاد عثذ انضهشج يضهش

 6 هذي عضَض دغٍ

 7 سؤي فاهى دغٍ           

 8 هُاء سوَخ تشدٌ

 9 فىص وعاو كشَى

 10 فشح ياَخ ئعًاعُم

 11 عاسج عثذ هللا عثذ األيُش

 12 صَُة جىدٌ دًادٌ

 13 أتشاس سدُى دًضج     

 14 اعشاء سَاض عثذ انشضا

 15 عالء دغٍُ كشَى

 16 وائم ععذ دًُذٌ

 17 يُتظش ادًذ كاظى

 18 هُذ يهذٌ دًضج

 19 ادًذ فائض عثذ االيُش

 20 غاَى دغٍُ عهٍ

 21 اتتهاج فشداٌ جىاد      

 22 صهشاء عالوٌ عثذ انكاظى

 23 فاطًح يذًذ جىاد

 24 عادل دًضج عىَذ

 25 نُث ادًذ كاظى

 26 سعم ياضٍ فشج

 27 أثُش عثذ انذًضج دغٍ

 28 صهشاء سدُى سَشاٌ

 29 يذًذ قذطاٌ عهٍ

 30 وفاء عهٍ َصُف

 31 صَُة نطُف داتى

 

 

 

 

 

 

  



 

 9000-9002/ للعام الدراسي  قسن الهندسة المدنيةتسلسالت الخريجين للدور الثاني / 

 

 ت اعى انطانة

 1 يصطفً هاتف كشَى

 2 عطاء دًُذ جاعى
 3 دغٍُ َعًح دغٍُ

 4 تشاء فشداٌ دغٍُ 

 5 عثاط كايم عثذ انشضا
 6 عهٍ جاعى كشَى

 7 يشوج فإاد يُذش

 8 يذًذ هادٌ جثش
 9 جثشعًاس كاظى 

 10 فاطًح داخم صُهىد

 11 غُذق هادٌ يهذٌ
 12 ستاب عثذ االيُش عثذ طاهش

 13 عانٍ أسكاٌ فُطُم

 

 

 

  



 

 

-2010قائًح تأعًاء انطهثح انُاجذٍُ انذوس األول يٍ انًشدهح انشاتعح/قغى انهُذعح انًذَُح نهعاو انذساعٍ 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اعى انطانة خ

 محمد عباس موسى 1

 مهند عبد الزهرة عانً 2

 احمد محمد غازي 3

 مروان رحٌم حسن 4

 ندى توفٌق ظاهر 5

 ضٌاء عبد الكاظم ناصر 6

 علً احمد طه 7

 صفا صائب كاظم 8

 شٌماء عبد الحسٌن عباس 9

 مرتضى جاسم حسٌن 10

 هند عبد الجبار سعٌد 11

 هبة داود سلمان 12

 محمد تركً عطٌة 13

 حنٌن بهاء محمد عبد 14

 مروة حسٌن كاظم 15

 سامر سلمان كاظم 16

 هدى حمٌد فاخر 17

 زٌنب جبار زوٌر 18



 

 

يٍ انًشدهح انشاتعح/قغى انهُذعح انًذَُح نهعاو انذساعٍ انثاٍَ انذوس يٍ قائًح تأعًاء انطهثح انُاجذٍُ 

2010-2011 

 

 

 

 

 اعى انطانة خ  

 مٌثم صالح مهدي 1

 احمد قاسم حامد 2

 ضحى رٌاض حمزة 3

 محمد مخٌف مجٌد 4

 زٌنب ثائر عبد الكرٌم 5

 علً مرزة حمزة 6

 حسن هادي حسٌن 7

 سرى مكً حسٌن 8

 مروة عبد االمٌر جبار 9

 هدى اعالن عبد الحسٌن 10

 هبة عبد االمٌر فرحان 11

 سجى عدي عبد الواحد 12

 زهراء علً زغٌر 13



ظطضظ-ططضظاسماء الخريجين للدور االول    
 

 اسم الطالب ت
 حنين فالء الدين ميراوي ط

 دفاء سقدي شقالن ظ
 دفاء هاشم فبار ع
 زهراء تحسين حمزة غ

 زيد حازم جبار ػ

 زينب فلً نقمٌ ؼ

 صالح مودي مسير ؽ
 فمار كاظم فـيل ؾ
 فنود فبد محمد ؿ

 قحطان فليح حسن ضط
ظاهرمحمد كريم  طط  

 مروة فالح حسن ظط
 مقد كاظم هاشم عط
 هاجر فلً فبد الكاظم غط

 هالٌ كاظم تايى ػط

 همام نزار كاظم ؼط

 
 

 

 

  



 
 2012-2011تغهغالخ انخشَجٍُ نهذوس انثاٍَ 

 

 االعى خ

 دغٍُ َعًح اتى انشىٌ 1

 دىساء عًاد عثُظ 2

 ختاو يشداٌ فهُخ 3

 صَُح ظاهش عثىد 4

 عاسِ عثُذ جهىد 5

 عًش يذًذ عهُىٌ 6

 صفا يهذٌ صانخ 7

 يىج كاظى عثذ انضهشِ 8

 يُظ يذًذ دثُة 9

 هذَم يهذٌ دغٍ 10

 

 

 

 

  



 
 

 2012-2011 انثانثتغهغالخ انخشَجٍُ نهذوس 

 

 االعى خ

 عاسج عثُذ جهىد 1

 عًش يذًذ عهُىٌ 2

 

 

  



 

 2102-2102االول  مساء وتسهسم  اخلرجيني يف اندورا  

 اسى انطانب ث

 امحد عهي جاسى 0

 زهراء حسٍ حسني 2

 عهياء عدَاٌ خضري 2

 ايالف عبدانكريى عباش 4

 حسني ابراهيى جميد 5

 ايم عبد االيري يهر 6

 باٌ امساعيم عبد انىاحد 7

 رياو عهي حسٍ 8

 رؤي عهي شجاوي 9

 محسة جباركرار  01

 صبا عهي عبد انسادة 00

 سحر قاسى رحيى 02

 امحد كريى يهاوش 02

 ضي وداي حمًد 04

 زيٍ حمًد يهدي 05

 َىر عسيس عبد 06

 صفا حساو عبد انقادر 07

 ينتضر سامل صالل 08

 حنني حمسٍ كاظى 09

 هبت كنعاٌ سعيد 21

 هديم عبد صعب 20

 عادل عبد انكريى صاحب 22

 عهيًاجدحسني 22



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 شهد حازو خاند 24

 َىر عدَاٌ حسىَي 25

 افاَني عبد انكريى عبد انىاحد 26



 2102-2102امساء وتسهسم  اخلرجيني يف اندور انثاَي  

 
 اسى انطانب ث

 زهراء عايد عبد انىاحد 0

 دعاء خاند عبد انسادة 2

 َضال عبد اهلل شيال 2

 زينت هاروٌ جغيم 4

 هدي كريى عباش 5

 سارة شاكر يظهىو 6

 سةمحهدي يهدي  7

 زينب حمًد خضري 8

 حسني جاسى حسني 9

 
 

 


