
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1994-77.8361995األولذكرفلسطٌنًمحمد مصطفى اسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد1

1994-74.6871995األولذكرعراقًرٌاض عبد الحسٌن مهديالكهرباءالهندسةبغداد2

1994-74.6621995األولذكرعراقًعمار وهاب محمدالكهرباءالهندسةبغداد3

1994-73.7781995األولأنثىعراقًورقاء محمود عبد الوهابالكهرباءالهندسةبغداد4

1994-71.1111995األولذكرعراقًضرغام كمال ناجًالكهرباءالهندسةبغداد5

1994-71.0081995األولذكرعراقًٌاسر ناظم عبد الرحٌمالكهرباءالهندسةبغداد6

1994-70.6621995األولذكرعراقًعمار أسعد حبٌبالكهرباءالهندسةبغداد7

1994-70.5141995األولذكرعراقًزٌد سامً عبد الغنًالكهرباءالهندسةبغداد8

1994-70.1231995األولذكرعراقًسمٌر دانٌال بطرسالكهرباءالهندسةبغداد9

1994-69.1651995األولذكرعراقًحسٌن ثامر جبارالكهرباءالهندسةبغداد10

1994-69.1291995األولذكرعراقًحسام رمزي حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد11

1994-68.8871995األولذكرعراقًمحمد محمود مرتضىالكهرباءالهندسةبغداد12

1994-68.3491995األولأنثىعراقًوسن جبار فنجانالكهرباءالهندسةبغداد13

1994-67.9351995األولذكرعراقًعلً مهدي لفتةالكهرباءالهندسةبغداد14

1994-67.8271995األولأنثىعراقًسؤدد عبد الحسن محمدالكهرباءالهندسةبغداد15

1994-67.7231995األولذكرعراقًلٌث توفٌق عبد علًالكهرباءالهندسةبغداد16

1994-67.1171995األولأنثىعراقًابتهاج حمٌد قدوريالكهرباءالهندسةبغداد17

1994-66.921995األولذكرعراقًجهاد أحمد صالحالكهرباءالهندسةبغداد18

1994-66.6941995األولذكرعراقًدرٌد سامً عثمانالكهرباءالهندسةبغداد19

1994-66.4381995األولذكرعراقًحٌدر ثامر كاظمالكهرباءالهندسةبغداد20

1994-66.2751995األولذكرعراقًمحمد هشام محمد محفوظالكهرباءالهندسةبغداد21

1994-66.1011995األولذكرعراقًسرمد عبد الرسول رضاالكهرباءالهندسةبغداد22

1994-65.3041995األولذكرعراقًأحمد فهمً عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد23

1994-65.11995األولذكرعراقًمدحت نعمت ملك ولًالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1994-64.7181995األولذكرعراقًسامر ماجد محسنالكهرباءالهندسةبغداد25

1994-64.5711995األولذكرعراقًبسٌم أحمد طاهرالكهرباءالهندسةبغداد26

1994-64.5131995األولأنثىعراقًزٌنب عالء عزتالكهرباءالهندسةبغداد27

1994-64.2961995األولذكرعراقًعالء راشد طامًالكهرباءالهندسةبغداد28

1994-64.1371995األولذكرعراقًمحمود ثابت حمدانالكهرباءالهندسةبغداد29

1994-64.0691995األولذكرعراقًمهند عزٌز جوديالكهرباءالهندسةبغداد30

1994-64.0421995األولذكرعراقًحٌدر عبد الحسن عبد الواحدالكهرباءالهندسةبغداد31

1994-63.6271995األولأنثىعراقًندى محمد مهديالكهرباءالهندسةبغداد32

1994-63.6191995األولأنثىعراقًرحاب عبد اللطٌف عبد الحمٌدالكهرباءالهندسةبغداد33

1994-63.5191995األولذكرعراقًدلوفان هوشٌار معروفالكهرباءالهندسةبغداد34

1994-63.4051995األولذكرعراقًأسعد قاسم زاملالكهرباءالهندسةبغداد35

1994-63.3931995األولأنثىعراقًوفاء محمد رضا شاكرالكهرباءالهندسةبغداد36

1994-63.381995األولذكرعراقًسرمد محمود ناصرالكهرباءالهندسةبغداد37

1994-63.2731995األولذكرعراقًمٌسر عبد الرضا عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد38

1994-63.261995األولذكرعراقًماهر انطوان حنة نور الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد39

1994-62.7761995األولذكرعراقًباسل رسول حسنالكهرباءالهندسةبغداد40

1994-62.7721995األولذكرعراقًمحمد علً سعدي جمٌلالكهرباءالهندسةبغداد41

1994-62.6111995األولذكرعراقًحسام سعدون كاطعالكهرباءالهندسةبغداد42

1994-62.5591995األولذكرعراقًأركان صالح مصطفىالكهرباءالهندسةبغداد43

1994-62.4261995األولأنثىعراقًشهرزاد عبد حسنالكهرباءالهندسةبغداد44

1994-62.1771995الثانًأنثىفلسطٌنٌةأمانً إبراهٌم جابر حسانالكهرباءالهندسةبغداد45

1994-62.1541995األولأنثىعراقًنداء عبد القدٌم محمدالكهرباءالهندسةبغداد46

1994-61.9971995األولأنثىعراقًسناء محمود محمدالكهرباءالهندسةبغداد47

1994-61.9111995األولذكرعراقًسالم علً إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1994-61.7111995األولذكرعراقًمحمد رشٌد خضرالكهرباءالهندسةبغداد49

1994-61.5541995األولذكرعراقًسعدون عبد الحلٌم محمد سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد50

1994-61.4271995األولأنثىعراقًنٌران صلٌوة سوالقهالكهرباءالهندسةبغداد51

1994-61.3831995األولذكرعراقًمهند صالح راضًالكهرباءالهندسةبغداد52

1994-61.2581995األولذكرعراقًهانً ٌوسف دانٌالالكهرباءالهندسةبغداد53

1994-60.6261995األولذكرعراقًثامر حمودي هاشمالكهرباءالهندسةبغداد54

1994-60.5011995األولأنثىعراقًسعاد فٌصل عبد السالمالكهرباءالهندسةبغداد55

1994-60.2111995األولذكرعراقًحازم محمد هدبالكهرباءالهندسةبغداد56

1994-60.1681995الثانًذكرعراقًنوري فخري نوريالكهرباءالهندسةبغداد57

1994-60.1391995األولذكرعراقًٌوسف عبد مزعلالكهرباءالهندسةبغداد58

1994-59.9511995األولذكرعراقًاثٌر طارق جوادالكهرباءالهندسةبغداد59

1994-59.9371995األولذكرعراقًزٌد كاظم عبد شحاثهالكهرباءالهندسةبغداد60

1994-59.9291995األولذكرعراقًسامً صائب أحمدالكهرباءالهندسةبغداد61

1994-59.7931995األولأنثىعراقًسهى منذر عبد الرحمنالكهرباءالهندسةبغداد62

1994-59.7371995األولأنثىعراقًجنان غسان علًالكهرباءالهندسةبغداد63

1994-59.5461995األولأنثىعراقًدالل حسٌن علوانالكهرباءالهندسةبغداد64

1994-59.5181995األولذكرعراقًاثٌر سامً صبريالكهرباءالهندسةبغداد65

1994-59.3851995األولأنثىعراقًتمارا محمد ربٌع نوريالكهرباءالهندسةبغداد66

1994-59.2761995األولذكرعراقًعلً حسن ٌاسالكهرباءالهندسةبغداد67

1994-59.0561995األولانثىعراقًبان حمٌد هاديالكهرباءالهندسةبغداد68

1994-58.9541995األولذكرعراقًعبداللطٌف عبدالحسٌن عبداللطٌفالكهرباءالهندسةبغداد69

1994-58.6011995الثانًأنثىعراقًمً صباح جٌجوالكهرباءالهندسةبغداد70

1994-58.4191995الثانًذكرعراقًحٌدر عبد األمٌر جوادالكهرباءالهندسةبغداد71

1994-58.391995األولذكرعراقًمجدي جوزٌف ٌعقوبالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1994-58.3341995األولذكرعراقًمحمد محسن جاسمالكهرباءالهندسةبغداد73

1994-58.3021995األولذكرعراقًعمر عبد الكرٌم عبد الرسولالكهرباءالهندسةبغداد74

1994-58.2251995األولذكرعراقًزاهر مسلم سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد75

1994-58.1771995الثانًأنثىعراقًمٌادة خلف محمودالكهرباءالهندسةبغداد76

1994-58.1141995الثانًذكرعراقًعلً موسى عبد الهاديالكهرباءالهندسةبغداد77

1994-58.0621995الثانًذكرعراقًفرقد فوزيالكهرباءالهندسةبغداد78

1994-57.8881995األولأنثىعراقًالمٌاسة محمود علوانالكهرباءالهندسةبغداد79

1994-57.881995الثانًذكرعراقًشهاب أحمد علًالكهرباءالهندسةبغداد80

1994-57.8281995الثانًذكرعراقًعلً عبدهللا عزٌزالكهرباءالهندسةبغداد81

1994-57.7841995الثانًأنثىعراقًسهام راضً خضٌرالكهرباءالهندسةبغداد82

1994-57.7581995الثانًذكرعراقًعنان جنان حناالكهرباءالهندسةبغداد83

1994-57.6021995الثانًذكرعراقًخمٌس مشرف نجادالكهرباءالهندسةبغداد84

1994-57.5381995الثانًذكرعراقًبزار فؤاد محمد صالحالكهرباءالهندسةبغداد85

1994-57.5141995األولأنثىعراقًهدٌل جواد مهديالكهرباءالهندسةبغداد86

1994-57.4831995الثانًذكرعراقًبسام صالح حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد87

1994-57.4291995الثانًأنثىعراقًسهى عبدهللا محمودالكهرباءالهندسةبغداد88

1994-57.3411995الثانًذكرعراقًكاظم لعٌبً محمدالكهرباءالهندسةبغداد89

1994-56.9681995األولذكرعراقًمحمد عبد الجبار لفتةالكهرباءالهندسةبغداد90

1994-56.8561995الثانًذكرعراقًمظفر علوان حسنالكهرباءالهندسةبغداد91

1994-56.6741995الثانًذكرعراقًدرٌد منصور سامً عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد92

1994-56.581995الثانًذكرعراقًكوران مصطفى عٌسىالكهرباءالهندسةبغداد93

1994-56.5181995األولذكرعراقًقحطان عدنان خزعلالكهرباءالهندسةبغداد94

1994-56.51995األولأنثىعراقًاشواق صباح مكًالكهرباءالهندسةبغداد95

1994-56.4711995الثانًذكرعراقًسنان جلٌل علوانالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1994-56.1531995الثانًذكرعراقًمحمد محً الدٌن وجٌهالكهرباءالهندسةبغداد97

1994-56.151995الثانًأنثىعراقًزهرة محمد نوريالكهرباءالهندسةبغداد98

1994-55.9321995الثانًذكرعراقًأحمد سعدون مطلكالكهرباءالهندسةبغداد99

1994-55.8761995الثانًذكرعراقًأحمد عباس علً مرادالكهرباءالهندسةبغداد100

1994-55.4081995الثانًذكرعراقًكاظم محمد عبدالكهرباءالهندسةبغداد101

1994-55.3771995الثانًذكرعراقًعلً طارق رزوقًالكهرباءالهندسةبغداد102

1994-55.2411995األولأنثىعراقًسهٌر عبد الحمزة طهالكهرباءالهندسةبغداد103

1994-55.1531995الثانًذكرعراقًعلً حسٌن عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد104

1994-54.8791995الثانًأنثىعراقًسندس مهنا كلشالكهرباءالهندسةبغداد105

1994-54.8511995الثانًأنثىعراقًنهلة عدنانالكهرباءالهندسةبغداد106

1994-54.6571995الثانًذكرعراقًومٌض جاسم جابرالكهرباءالهندسةبغداد107

1994-54.3711995الثانًذكرعراقًباقر محمد جٌادالكهرباءالهندسةبغداد108

1994-54.3251995الثانًذكرعراقًجمال فؤاد جمٌل محمدالكهرباءالهندسةبغداد109

1994-54.2931995الثانًذكرعراقًكمال كامل مرزةالكهرباءالهندسةبغداد110

1994-54.261995الثانًأنثىعراقًزٌنب راضً طعمةالكهرباءالهندسةبغداد111

1994-54.2081995الثانًأنثىعراقًرٌا موفق ذنون محمدالكهرباءالهندسةبغداد112

1994-53.9161995الثانًذكرعراقًأنس كمال قاسمالكهرباءالهندسةبغداد113

1994-53.8631995الثانًذكرعراقًأصٌل حسن جوادالكهرباءالهندسةبغداد114

1994-52.4341995الثانًأنثىعراقًسوسن عبد اللطٌف علًالكهرباءالهندسةبغداد115

1994-50.3191995األولذكرعراقًعلً حسن مصطفىالكهرباءالهندسةبغداد116


