
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1989-81.51990األولذكرعراقًفارس مصطفى  علً غالبالكهرباءالهندسةبغداد1

1989-80.651990األولذكرعراقًمازن علً حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد2

1989-74.761990األولأنثىعراقًباساٌا كرٌكور هاكوبالكهرباءالهندسةبغداد3

1989-71.961990األولذكرعراقًعباس جبر محمدالكهرباءالهندسةبغداد4

1989-70.21990األولأنثىعراقًحنان مٌخائٌل داوودالكهرباءالهندسةبغداد5

1989-69.711990األولذكرعراقًعبد الحسٌن موسى صحنالكهرباءالهندسةبغداد6

1989-68.711990األولأنثىعراقًآالء حسٌن علًالكهرباءالهندسةبغداد7

1989-68.51990األولذكرعراقًأسامة عبد العزٌز بشٌرالكهرباءالهندسةبغداد8

1989-68.291990األولذكرعراقًحسنٌن عبد المهدي جوادالكهرباءالهندسةبغداد9

1989-68.111990األولذكرعراقًلؤي خزعل مهديالكهرباءالهندسةبغداد10

1989-67.61990األولذكرعراقًخالد غفوري حسنالكهرباءالهندسةبغداد11

1989-67.551990األولذكرعراقًفواز فاروق فرجالكهرباءالهندسةبغداد12

1989-66.561990الثانًذكرعراقًطارق صباح عمٌدالكهرباءالهندسةبغداد13

1989-66.481990األولذكرعراقًحسٌن ممتاز حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد14

1989-66.431990األولذكرعراقًسالم عبد الرزاق باهًالكهرباءالهندسةبغداد15

1989-66.021990األولذكرعراقًرستم أوانٌس إسحاقالكهرباءالهندسةبغداد16

1989-65.791990األولذكرعراقًعبد الناصر محمود عبد المعطًالكهرباءالهندسةبغداد17

1989-65.791990األولأنثىعراقًحنان محمد جعفرالكهرباءالهندسةبغداد18

1989-65.51990األولذكرعراقًعبد الوهاب إبراهٌم عبد الوهابالكهرباءالهندسةبغداد19

1989-65.31990األولأنثىعراقًسعاد مجٌد ثامرالكهرباءالهندسةبغداد20

1989-65.261990األولذكرعراقًصادق جعفر عباسالكهرباءالهندسةبغداد21

1989-65.211990األولأنثىعراقًأفانٌن أنور عبودالكهرباءالهندسةبغداد22

1989-65.111990األولأنثىعراقًزٌنب جبار عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد23

1989-65.11990األولذكرعراقًسرمد حازم ٌوسفالكهرباءالهندسةبغداد24

1989-65.061990األولذكرعراقًحازم محمد حٌدرالكهرباءالهندسةبغداد25



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1989-64.481990الثانًذكرعراقًمنٌر عبد الرزاق عٌسىالكهرباءالهندسةبغداد26

1989-64.441990األولذكرعراقًعلً جعفر جناحالكهرباءالهندسةبغداد27

1989-64.251990األولذكرعراقًمثنى صادق حسونالكهرباءالهندسةبغداد28

1989-63.671990األولذكرعراقًعبد الحسن عون حسنالكهرباءالهندسةبغداد29

1989-63.581990األولذكرعراقًوهاب رزاق حمزةالكهرباءالهندسةبغداد30

1989-63.371990الثانًذكرعراقًجواد كاظم محمدالكهرباءالهندسةبغداد31

1989-62.891990األولذكرعراقًصفاء طه موسىالكهرباءالهندسةبغداد32

1989-62.551990األولأنثىعراقًزهرة عبد الرضا جوديالكهرباءالهندسةبغداد33

1989-62.441990األولأنثىعراقًهدى منهً عبد العباسالكهرباءالهندسةبغداد34

1989-62.41990األولأنثىعراقًنادٌة مراد موسىالكهرباءالهندسةبغداد35

1989-62.381990الثانًذكرعراقًمحمد عباس خلٌلالكهرباءالهندسةبغداد36

1989-62.231990األولذكرعراقًحٌدر فاضل وهبالكهرباءالهندسةبغداد37

1989-62.211990األولذكرعراقًأنور عبد الستار جوامٌرالكهرباءالهندسةبغداد38

1989-62.071990األولذكرعراقًأحمد عبد الجبار إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد39

1989-61.941990األولأنثىعراقًعائده محً الدٌن حسنالكهرباءالهندسةبغداد40

1989-61.931990األولذكرعراقًكمال عطا هللا كمال الصباحالكهرباءالهندسةبغداد41

1989-61.831990األولذكرعراقًأنمار أدٌب كرٌمالكهرباءالهندسةبغداد42

1989-61.821990األولذكرعراقًعلً عبد هللا حسنالكهرباءالهندسةبغداد43

1989-61.461990الثانًذكرعراقًسعد حنا ثابتالكهرباءالهندسةبغداد44

1989-61.441990األولأنثىعراقًندى جواد كاظمالكهرباءالهندسةبغداد45

1989-61.411990األولذكرعراقًحاتم عبد الكرٌم عبد الحسنالكهرباءالهندسةبغداد46

1989-61.41990األولأنثىعراقًإٌمان أٌاد عبد المجٌدالكهرباءالهندسةبغداد47

1989-61.381990األولذكرعراقًسامً عبد العزٌز سمٌنالكهرباءالهندسةبغداد48

1989-61.181990األولذكرعراقًنبٌل عبد الكرٌم جوادالكهرباءالهندسةبغداد49

1989-61.181990االولذكرعراقًرحاب صاحب مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد50



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1989-61.111990األولأنثىعراقًسناء عٌدان محمدالكهرباءالهندسةبغداد51

1989-61.11990األولذكرعراقًعلً مهدي كرٌمالكهرباءالهندسةبغداد52

1989-61.051990األولذكرعراقًقتٌبة عبد الستار إسحقالكهرباءالهندسةبغداد53

1989-60.871990الثانًذكرعراقًمعن عماد هاديالكهرباءالهندسةبغداد54

1989-60.641990األولذكرعراقًعلً محمد جواد محمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد55

1989-60.561990األولذكرعراقًإبراهٌم هاشم عباسالكهرباءالهندسةبغداد56

1989-60.421990األولذكرعراقًجمال صاحً حمدالكهرباءالهندسةبغداد57

1989-60.211990الثانًأنثىعراقًإخالص كاظم حمزةالكهرباءالهندسةبغداد58

1989-60.111990األولذكرعراقًمٌعاد هادي دروٌشالكهرباءالهندسةبغداد59

1989-60.051990األولذكرعراقًحسٌن حمٌد ناٌفالكهرباءالهندسةبغداد60

1989-60.041990األولذكرعراقًخلٌل إبراهٌم حماديالكهرباءالهندسةبغداد61

1989-59.751990األولذكرعراقًخالد ولٌد إسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد62

1989-59.751990األولأنثىعراقًعبٌر عبد الكرٌم حمديالكهرباءالهندسةبغداد63

1989-59.571990الثانًذكرعراقًمحمد فخر الدٌن نوريالكهرباءالهندسةبغداد64

1989-59.371990الثانًذكرعراقًمناف عبد اإلله دهشالكهرباءالهندسةبغداد65

1989-59.291990األولأنثىعراقًنصٌره حسٌن عبودالكهرباءالهندسةبغداد66

1989-59.111990األولأنثىعراقًمنى عبد اللطٌف خلٌلالكهرباءالهندسةبغداد67

1989-59.061990الثانًذكرعراقًقاسم خضر سلمانالكهرباءالهندسةبغداد68

1989-59.021990األولأنثىعراقًإسراء جاسم محمدالكهرباءالهندسةبغداد69

1989-58.941990األولذكرعراقًطارق سلمان صالحالكهرباءالهندسةبغداد70

1989-58.771990األولأنثىعراقًهبة سالم مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد71

1989-58.641990الثانًذكرعراقًعادل عباس حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد72

1989-58.381990األولأنثىعراقًسهاد حسٌن جاسمالكهرباءالهندسةبغداد73

1989-58.291990األولأنثىعراقًسلٌمة أحمد خضرالكهرباءالهندسةبغداد74

1989-58.231990األولأنثىعراقًلٌلى أحمد هاشمالكهرباءالهندسةبغداد75



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1989-58.21990األولذكرعراقًعلً عباس طالبالكهرباءالهندسةبغداد76

1989-58.171990األولذكرعراقًمناف ثمٌن أٌوبالكهرباءالهندسةبغداد77

1989-58.071990األولذكرعراقًنصٌر مجٌد حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد78

1989-57.991990الثانًذكرعراقًأحمد حامد زٌن الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد79

1989-57.861990الثانًذكرعراقًواجد مسعود غاٌبالكهرباءالهندسةبغداد80

1989-57.731990الثانًأنثىعراقًسهٌر سمٌن فتاحالكهرباءالهندسةبغداد81

1989-57.691990األولذكرعراقًسمٌر محمود شاكرالكهرباءالهندسةبغداد82

1989-57.611990الثانًذكرعراقًمحمد عبد الكرٌم عبد الوهابالكهرباءالهندسةبغداد83

1989-57.551990الثانًذكرعراقًصرٌح عبد الجلٌل ٌاقوتالكهرباءالهندسةبغداد84

1989-57.451990الثانًذكرعراقًمحمد عبد عبٌسالكهرباءالهندسةبغداد85

1989-57.371990األولذكرعراقًمحمد محفوظ أحمد شوكتالكهرباءالهندسةبغداد86

1989-57.361990األولذكرعراقًرائد محمد عبد اللطٌفالكهرباءالهندسةبغداد87

1989-57.31990األولأنثىعراقًهناء مهدي صالحالكهرباءالهندسةبغداد88

1989-57.241990الثانًذكرعراقًعدي قاسم تقً الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد89

1989-57.211990األولأنثىعراقًأمل علً بانًالكهرباءالهندسةبغداد90

1989-57.041990األولذكرعراقًٌاسر أحمد طالبالكهرباءالهندسةبغداد91

1989-56.831990الثانًذكرعراقًعصام جعفر حسنالكهرباءالهندسةبغداد92

1989-56.541990الثانًذكرعراقًعلً خلٌل إسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد93

1989-56.291990الثانًذكرعراقًسعد محمود شبٌبالكهرباءالهندسةبغداد94

1989-55.521990الثانًذكرعراقًعقٌل حسومً حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد95

1989-55.391990الثانًذكرعراقًحسن شهاب حمدالكهرباءالهندسةبغداد96

1989-54.571990األولأنثىعراقًهٌفاء هٌالن ناٌفالكهرباءالهندسةبغداد97

1989-54.381990الثانًذكرعراقًلٌث عبد األمٌر رشٌدالكهرباءالهندسةبغداد98

1989-54.131990الثانًذكرعراقًعمار خالد أحمد طهالكهرباءالهندسةبغداد99

1989-53.951990الثانًذكرعراقًولٌد عبد الواحد علوانالكهرباءالهندسةبغداد100

1989-53.561990الثانًذكرعراقًهلكورد هاشم حسنالكهرباءالهندسةبغداد101


