
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1991-80.7381992األولذكرعراقًمازن عبد الباقً محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد1

1991-79.951992األولذكرعراقًطه فرٌد خالدالكهرباءالهندسةبغداد2

1991-79.91992األولذكرعراقًقاسم عبد الحسٌن عرٌبًالكهرباءالهندسةبغداد3

1991-78.2751992األولذكرعراقًماهر هاشم هٌالالكهرباءالهندسةبغداد4

1991-78.1871992األولذكرعراقًرائد درع طاهرالكهرباءالهندسةبغداد5

1991-77.71992األولذكرعراقًحٌدر جودي عبودالكهرباءالهندسةبغداد6

1991-77.2751992األولذكرعراقًعباس محمد جواد حسنالكهرباءالهندسةبغداد7

1991-76.7621992األولانثىعراقًٌاسمٌن نوزاد علًالكهرباءالهندسةبغداد8

1991-76.051992األولانثىعراقًإٌمان كاظم محمد رؤوفالكهرباءالهندسةبغداد9

1991-75.91992األولذكرعراقًرٌاض لوٌس هرمزالكهرباءالهندسةبغداد10

1991-75.6131992األولذكرعراقًمصطفى قاسم أحمدالكهرباءالهندسةبغداد11

1991-74.5631992األولذكرعراقًمحمد جواد عبد األمٌر محمدالكهرباءالهندسةبغداد12

1991-73.71992األولذكرعراقًعمار فالح شاكرالكهرباءالهندسةبغداد13

1991-73.551992األولذكرعراقًٌاسر مهديالكهرباءالهندسةبغداد14

1991-73.41992األولانثىعراقًاشواق عبد األمٌر نصٌفالكهرباءالهندسةبغداد15

1991-73.1131992األولذكرعراقًمثنى حسٌن عطارالكهرباءالهندسةبغداد16

1991-71.7881992األولانثىعراقًزٌنب مسلم صادقالكهرباءالهندسةبغداد17

1991-71.7751992األولذكرعراقًزٌد سلٌم علًالكهرباءالهندسةبغداد18

1991-71.6121992األولذكرعراقًوائل حسن محمدالكهرباءالهندسةبغداد19

1991-71.5881992األولذكرعراقًلٌث حمٌد مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد20

1991-71.1631992األولذكرعراقًرائد ٌونس اسحاقالكهرباءالهندسةبغداد21

1991-70.7871992األولذكرعراقًحسنٌن علً حمودالكهرباءالهندسةبغداد22

1991-70.2621992األولذكرعراقًأحمد ضٌاء محسنالكهرباءالهندسةبغداد23

1991-70.2381992األولانثىعراقًخولة حسٌن محمدالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1991-70.1121992األولذكرعراقًمحمد عٌسى محمدالكهرباءالهندسةبغداد25

1991-69.2121992األولانثىعراقًأسماء حمٌد رشٌدالكهرباءالهندسةبغداد26

1991-68.8631992األولذكرعراقًمعاذ نصرت جار هللاالكهرباءالهندسةبغداد27

1991-68.8131992األولذكرعراقًفراس خضر عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد28

1991-67.9621992األولذكرعراقًسرمد عبد القادر ناصرالكهرباءالهندسةبغداد29

1991-67.91992األولذكرعراقًبسام جواد خلفالكهرباءالهندسةبغداد30

1991-67.651992األولذكرعراقًلٌث شاكر طعمةالكهرباءالهندسةبغداد31

1991-67.3751992األولانثىعراقًأحالم  حنون شنٌنالكهرباءالهندسةبغداد32

1991-67.1751992األولذكرعراقًمصطفى محمد عبد الغفورالكهرباءالهندسةبغداد33

1991-67.0631992األولانثىعراقًإنتصار عبٌس حسنالكهرباءالهندسةبغداد34

1991-67.0621992األولانثىعراقًلقاء ساعد صاحبالكهرباءالهندسةبغداد35

1991-67.0121992األولانثىعراقًبتول منعم جٌجانالكهرباءالهندسةبغداد36

1991-66.2881992األولانثىعراقًزٌنب جواد مرزةالكهرباءالهندسةبغداد37

1991-66.2251992األولانثىعراقًحمدٌة إبراهٌم عبدالكهرباءالهندسةبغداد38

1991-66.1131992األولذكرعراقًعبد األمٌر عوٌد شاطًالكهرباءالهندسةبغداد39

1991-66.051992األولذكرعراقًمحمد انور اسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد40

1991-65.5631992األولذكرعراقًمهند رضا عبد الغنًالكهرباءالهندسةبغداد41

1991-65.3751992األولذكرعراقًزاهر أحمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد42

1991-65.2751992األولانثىعراقًسمٌرة كرٌم عبدالكهرباءالهندسةبغداد43

1991-65.2631992األولذكرعراقًنٌاز عثمان علًالكهرباءالهندسةبغداد44

1991-65.151992األولذكرعراقًاشرق فرج داودالكهرباءالهندسةبغداد45

1991-64.7251992األولانثىعراقًجٌهان فؤاد نعومالكهرباءالهندسةبغداد46

1991-64.4871992األولذكرعراقًسلمان عبد عون سلمانالكهرباءالهندسةبغداد47

1991-64.451992األولذكرعراقًعلً محمد عباسالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1991-64.2251992األولانثىعراقًنداء عبد هللا فهدالكهرباءالهندسةبغداد49

1991-64.1371992األولذكرعراقًعلً عباس إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد50

1991-64.1121992األولانثىعراقًأزهار خلخال حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد51

1991-63.6591992األولذكرعراقًعادل حٌدر الزمالكهرباءالهندسةبغداد52

1991-63.551992الثانًذكرعراقًسعد سلٌم رؤوفالكهرباءالهندسةبغداد53

1991-63.551992األولذكرعراقًحٌدر فٌصل عباسالكهرباءالهندسةبغداد54

1991-62.7631992الثانًذكرعراقًعلً فاضل حلواصالكهرباءالهندسةبغداد55

1991-62.7131992األولذكرعراقًحٌدر حسٌن شلشالكهرباءالهندسةبغداد56

1991-62.4631992األولذكرعراقًعامر علً محمد مهديالكهرباءالهندسةبغداد57

1991-62.2631992األولذكرعراقًمحمد اسماعٌل شهابالكهرباءالهندسةبغداد58

1991-62.0751992األولذكرعراقًعقٌل حلمً أحمدالكهرباءالهندسةبغداد59

1991-61.951992األولذكرعراقًعالء طالب رشٌدالكهرباءالهندسةبغداد60

1991-61.751992األولذكرعراقًعقبة نافع حسنالكهرباءالهندسةبغداد61

1991-611992الثانًذكرعراقًبشار نجٌب الٌاسالكهرباءالهندسةبغداد62

1991-61.2871992األولذكرعراقًفراس خلٌل إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد63

1991-61.21992األولذكرعراقًأٌاد كمال هاشمالكهرباءالهندسةبغداد64

1991-61.151992الثانًأنثىعراقًذلفاء فؤاد جوادالكهرباءالهندسةبغداد65

1991-60.9251992األولانثىعراقًفائدة طالب داخلالكهرباءالهندسةبغداد66

1991-60.91992األولذكرعراقًأحمد صالح مهديالكهرباءالهندسةبغداد67

1991-60.851992األولانثىعراقًتغرٌد الٌاس عٌسىالكهرباءالهندسةبغداد68

1991-60.5751992الثانًانثىعراقًلبنى كنعان حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد69

1991-60.5621992األولأنثىعراقًبرزٌن عبد الرحمن جٌهانالكهرباءالهندسةبغداد70

1991-60.3871992الثانًانثىعراقًأمٌرة عبد هللا سلمانالكهرباءالهندسةبغداد71

1991-603751992األولذكرعراقًعلً جمعة جعفرالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1991-60.2751992األولأنثىفلسطٌنٌةرٌم محمود أحمدالكهرباءالهندسةبغداد73

1991-60.2251992الثانًأنثىعراقًأحالم   رشٌد خزعلالكهرباءالهندسةبغداد74

1991-60.081992األولأنثىعراقًسٌناء هاشم جعفرالكهرباءالهندسةبغداد75

1991-59.6621992األولذكرعراقًعمار ثامر علًالكهرباءالهندسةبغداد76

1991-59.51992األولذكرعراقًحٌدر عباس طارشالكهرباءالهندسةبغداد77

1991-59.4881992الثانًذكرعراقًرٌاض عبد هللا لفتةالكهرباءالهندسةبغداد78

1991-59.0881992األولذكرعراقًماجد سلمان حماديالكهرباءالهندسةبغداد79

1991-59.0871992األولذكرعراقًمنهل عباس عبد األمٌرالكهرباءالهندسةبغداد80

1991-58.9251992األولذكرعراقًمحمد أمٌن جتو محمدالكهرباءالهندسةبغداد81

1991-581992األولذكرعراقًفرحان عبد الحسٌن سلمانالكهرباءالهندسةبغداد82

1991-58.6621992الثانًذكرعراقًأسعد حسٌن عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد83

1991-58.651992الثانًذكرعراقًرأفت ٌوسف رؤفائٌلالكهرباءالهندسةبغداد84

1991-58.551992الثانًانثىعراقًنسرٌن طه عبد السادةالكهرباءالهندسةبغداد85

1991-58.551992الثانًذكرعراقًسامان رشٌد أحمدالكهرباءالهندسةبغداد86

1991-58.551992الثانًانثىعراقًعتاب توفٌق حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد87

1991-58.551992الثانًذكرعراقًصباح حسن محمودالكهرباءالهندسةبغداد88

1991-58.31992األولذكرعراقًفارس عبد هللا عبد اللطٌفالكهرباءالهندسةبغداد89

1991-58.2881992الثانًانثىعراقًأسٌل حلٌم كثٌرالكهرباءالهندسةبغداد90

1991-58.151992األولانثىعراقًبشرى محمد إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد91

1991-58.1131992األولانثىعراقًجوانا ٌوسف حناالكهرباءالهندسةبغداد92

1991-58.11992الثانًانثىعراقًامال محمد عبد األمٌرالكهرباءالهندسةبغداد93

1991-57.9871992األولانثىعراقًامال علً حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد94

1991-57.9611992الثانًذكرعراقًأمٌن ثابت عبد علًالكهرباءالهندسةبغداد95

1991-57.81992الثانًذكرعراقًبسام فرج رزوقًالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1991-57.7621992الثانًذكرعراقًمحمد أحمد مرزةالكهرباءالهندسةبغداد97

1991-57.6871992األولذكرعراقًلقاء فهمً أحمد عزتالكهرباءالهندسةبغداد98

1991-57.6751992الثانًذكرعراقًمعتصم مصطفى حموديالكهرباءالهندسةبغداد99

1991-57.2121992األولذكرعراقًبسام إبراهٌم أحمدالكهرباءالهندسةبغداد100

1991-57.1361992الثانًذكرفلسطٌنٌةزٌاد نوران سلٌمالكهرباءالهندسةبغداد101

1991-56.851992الثانًذكرعراقًصابر رضٌوي فارسالكهرباءالهندسةبغداد102

1991-56.8381992الثانًذكرعراقًحٌدر صاحب ناجًالكهرباءالهندسةبغداد103

1991-561992الثانًانثىعراقًسامٌة كرٌم فرحانالكهرباءالهندسةبغداد104

1991-56.2251992الثانًذكرعراقًباسم أحمد كاظمالكهرباءالهندسةبغداد105

1991-56.0081992األولذكرعراقًماهر اسماعٌل عباسالكهرباءالهندسةبغداد106

1991-55.9881992األولانثىعراقًرجاء محسن محمودالكهرباءالهندسةبغداد107

1991-55.8251992األولذكرعراقًمحمد حٌدر عباسالكهرباءالهندسةبغداد108

1991-55.7631992الثانًذكرعراقًعبد الكرٌم ناصر محمودالكهرباءالهندسةبغداد109

1991-55.5751992الثانًانثىعراقًساهرة ظاهر راضًالكهرباءالهندسةبغداد110

1991-55.3371992الثانًذكرعراقًحٌدر عبد الوهاب محسنالكهرباءالهندسةبغداد111

1991-54.5371992الثانًانثىعراقًأفراح كاظم هجولالكهرباءالهندسةبغداد112

1991-53.4371992الثانًذكرعراقًعالء عبد الوهاب عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد113

1991-52.951992الثانًانثىعراقًإبتسام كاٌم مشعانالكهرباءالهندسةبغداد114

1991-52.3381992الثانًذكرعراقًفالح حسن جوادالكهرباءالهندسةبغداد115


