
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1993-78.611994األولذكرعراقًفراس محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد1

1993-76.7291994األولذكرعراقًفراس حلٌم رشٌدالكهرباءالهندسةبغداد2

1993-73.2721994األولذكرعراقًفؤاد عبد الوهاب عبد القادرالكهرباءالهندسةبغداد3

1993-72.1031994األولانثىعراقًعلٌاء محسن مناتًالكهرباءالهندسةبغداد4

1993-70.4691994األولذكرأردنًعالء ناٌف سالمةالكهرباءالهندسةبغداد5

1993-70.4411994األولذكرعراقًأحمد مهدي محمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد6

1993-69.5981994األولانثىعراقًأمٌرة جعفر كاظمالكهرباءالهندسةبغداد7

1993-68.931994األولذكرعراقًعمار محمد كاظمالكهرباءالهندسةبغداد8

1993-68.9011994األولذكرعراقًلٌث رافع عبد المجٌدالكهرباءالهندسةبغداد9

1993-68.2251994األولذكرعراقًزٌاد صالح جبرائٌلالكهرباءالهندسةبغداد10

1993-68.0231994األولذكرعراقًعبد السالم شمس الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد11

1993-67.561994األولذكرعراقًصاحب خلف سبعالكهرباءالهندسةبغداد12

1993-67.5421994األولذكرعراقًمجٌد فرحان مطرالكهرباءالهندسةبغداد13

1993-67.121994األولذكرعراقًأحمد عبد االله أحمدالكهرباءالهندسةبغداد14

1993-66.9371994األولذكرعراقًغسان ناظم عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد15

1993-66.8381994األولذكرعراقًاٌاد ولٌم نصري حناالكهرباءالهندسةبغداد16

1993-66.6361994األولذكرعراقًعامر شاكر مبدرالكهرباءالهندسةبغداد17

1993-65.8611994األولانثىعراقًربى مصطفى كمال عبد الرحمنالكهرباءالهندسةبغداد18

1993-65.6291994األولذكرعراقًعلً عبد الرزاق محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد19

1993-65.2461994األولانثىعراقًفلاير حمٌد أحمد محً الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد20

1993-65.2211994األولانثىعراقًأمل إبراهٌم ناصرالكهرباءالهندسةبغداد21

1993-65.0881994األولذكرعراقًعلً ٌاسر جابرالكهرباءالهندسةبغداد22

1993-64.8191994األولانثىعراقًندى شاكر أحمدالكهرباءالهندسةبغداد23

1993-64.5851994األولانثىعراقًزٌنة زكر عزٌزالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1993-64.3621994الثانًذكرأردنًأحمد محمود عبد الفتاحالكهرباءالهندسةبغداد25

1993-64.2931994األولذكرعراقًانور محمد إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد26

1993-64.2891994األولذكرعراقًعمر عبد اللطٌف طهالكهرباءالهندسةبغداد27

1993-64.2631994األولذكرعراقًمؤٌد جلٌل جابرالكهرباءالهندسةبغداد28

1993-63.9371994األولذكرعراقًٌاسٌن خضٌر طهالكهرباءالهندسةبغداد29

1993-63.7811994األولذكرعراقًعباس جمعة عبٌدالكهرباءالهندسةبغداد30

1993-63.731994األولذكرعراقًفارس كامل عمارةالكهرباءالهندسةبغداد31

1993-63.5051994الثانًذكرعراقًمهند عبد المهدي فاضلالكهرباءالهندسةبغداد32

1993-63.3811994الثانًذكرعراقًغٌاث خٌري محمدالكهرباءالهندسةبغداد33

1993-63.2211994األولذكرعراقًعالء عباس هلولالكهرباءالهندسةبغداد34

1993-63.1461994الثانًذكرعراقًمحمد نعمه ضٌولالكهرباءالهندسةبغداد35

1993-62.9731994األولذكرعراقًأحمد عبد الرزاق محمدالكهرباءالهندسةبغداد36

1993-62.9161994األولذكرعراقًمحمد فاضل مزعلالكهرباءالهندسةبغداد37

1993-62.8081994األولذكرعراقًأحمد إبراهٌم عبد الصاحبالكهرباءالهندسةبغداد38

1993-62.5511994األولانثىعراقًزٌنة أحمد فرجالكهرباءالهندسةبغداد39

1993-62.3531994األولذكرعراقًحٌدر كرٌم حمزةالكهرباءالهندسةبغداد40

1993-62.0771994األولانثىعراقًفاتن هٌلٌن هرمزالكهرباءالهندسةبغداد41

1993-61.9061994األولذكرعراقًعالء عبد الهادي خضٌرالكهرباءالهندسةبغداد42

1993-61.6981994األولذكرعراقًفراس محمد أحمد صالحالكهرباءالهندسةبغداد43

1993-61.6751994األولانثىعراقًسهى هاشم محمدالكهرباءالهندسةبغداد44

1993-61.6411994األولذكرعراقًزانٌار حمه شٌخ فرجالكهرباءالهندسةبغداد45

1993-61.6141994األولذكرعراقًظافر ذٌاب حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد46

1993-61.6121994األولذكرعراقًعلً رغٌف شكاكًالكهرباءالهندسةبغداد47

1993-61.5671994األولذكرعراقًعامر علوان جاسمالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1993-61.4061994األولذكرعراقًمحمد طالب هاشمالكهرباءالهندسةبغداد49

1993-61.3991994األولذكرعراقًصفاء علً شاتًالكهرباءالهندسةبغداد50

1993-61.331994األولذكرعراقًمؤٌد خزعل مشايالكهرباءالهندسةبغداد51

1993-61.3281994األولانثىعراقًرٌم منصف رزوقًالكهرباءالهندسةبغداد52

1993-61.2711994األولانثىعراقًرند جورج عمسو  سلٌفًالكهرباءالهندسةبغداد53

1993-60.8231994األولذكرعراقًمناف طه سالمالكهرباءالهندسةبغداد54

1993-60.771994الثانًانثىعراقًبشرى حسن شنونالكهرباءالهندسةبغداد55

1993-60.7661994الثانًانثىعراقًذكرى عبد الرحٌم علًالكهرباءالهندسةبغداد56

1993-60.6641994األولذكرعراقًعلً عودة عبدالكهرباءالهندسةبغداد57

1993-60.6581994األولانثىعراقًادٌان توفٌق طهالكهرباءالهندسةبغداد58

1993-60.6291994األولذكرعراقًنمٌر مخلف عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد59

1993-60.371994األولانثىعراقًرواء جبار التونالكهرباءالهندسةبغداد60

1993-60.0651994األولذكرعراقًرافد زهٌر نعٌمالكهرباءالهندسةبغداد61

1993-60.0521994األولذكرعراقًحازم حمودي محسنالكهرباءالهندسةبغداد62

1993-60.0161994األولذكرعراقًحٌدر حلمً عبودالكهرباءالهندسةبغداد63

1993-59.8111994الثانًذكرعراقًزٌد ٌوسف ٌعقوبالكهرباءالهندسةبغداد64

1993-59.7181994الثانًذكرعراقًنوزاد مجٌد محمد الزهاويالكهرباءالهندسةبغداد65

1993-59.5681994األولذكرعراقًأمٌر كاظم عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد66

1993-59.5491994الثانًذكرعراقًخضٌر عباس محمدالكهرباءالهندسةبغداد67

1993-59.3541994األولذكرعراقًأحمد حمٌد شبٌبالكهرباءالهندسةبغداد68

1993-59.0831994الثانًذكرعراقًأحمد جواد كاظم العمٌديالكهرباءالهندسةبغداد69

1993-59.021994األولذكرعراقًمازن اٌشو زروالكهرباءالهندسةبغداد70

1993-58.8361994األولانثىعراقًدنٌا نظٌر بشٌر ٌوسفالكهرباءالهندسةبغداد71

1993-58.7531994األولذكرعراقًبسام عبد المطلب محمودالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1993-58.6781994األولانثىعراقًسوسن فؤاد جرجٌسالكهرباءالهندسةبغداد73

1993-58.3241994الثانًانثىعراقًعلٌاء محمد سعٌد عبد النبًالكهرباءالهندسةبغداد74

1993-58.1651994الثانًأنثىعراقًاٌفل توما ٌاقوالكهرباءالهندسةبغداد75

1993-58.0941994الثانًذكرعراقًحسنٌن محمد جواد عبد الغنًالكهرباءالهندسةبغداد76

1993-58.0581994األولذكرعراقًأحمد إسماعٌل خٌر هللاالكهرباءالهندسةبغداد77

1993-57.9981994األولذكرعراقًمحمد رحٌم دلٌفًالكهرباءالهندسةبغداد78

1993-57.8931994الثانًذكرعراقًعامر عبد العادل حمزةالكهرباءالهندسةبغداد79

1993-57.8421994األولذكرعراقًزٌد حٌقار نعوم هندوشالكهرباءالهندسةبغداد80

1993-57.8411994الثانًذكرعراقًنعٌم شعالن حسونالكهرباءالهندسةبغداد81

1993-57.81994الثانًذكرعراقًجاسم محمد حسن علًالكهرباءالهندسةبغداد82

1993-57.71994الثانًانثىعراقًجنان رحمن داؤدالكهرباءالهندسةبغداد83

1993-57.6431994األولذكرعراقًحٌدر حسٌن كاظمالكهرباءالهندسةبغداد84

1993-57.6221994الثانًذكرعراقًحلٌم عسكر جوٌرجالكهرباءالهندسةبغداد85

1993-57.5331994الثانًانثىعراقًشهالء سلٌم فاضلالكهرباءالهندسةبغداد86

1993-57.4871994الثانًذكرعراقًسالم علً ٌاسٌنالكهرباءالهندسةبغداد87

1993-57.3851994األولذكرعراقًعبد الناصر طاهر حسنالكهرباءالهندسةبغداد88

1993-57.2341994الثانًذكرعراقًعادل عظٌم شعالنالكهرباءالهندسةبغداد89

1993-57.141994الثانًذكرعراقًعبد الرحٌم عبد كٌطانالكهرباءالهندسةبغداد90

1993-57.0851994الثانًانثىعراقًسهٌر مهدي إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد91

1993-56.7891994الثانًذكرعراقًأردالن أحمد إسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد92

1993-56.7771994الثانًذكرعراقًمحمد شوكت نعمهالكهرباءالهندسةبغداد93

1993-56.5451994الثانًذكرعراقًمحمد عبد الرزاق جوادالكهرباءالهندسةبغداد94

1993-56.2871994الثانًانثىعراقًسراء زبٌر محمدالكهرباءالهندسةبغداد95

1993-56.171994الثانًانثىعراقًسحر صالح جابرالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1993-55.9941994الثانًذكرعراقًعمار فاضل حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد97

1993-55.7841994الثانًذكرعراقًحامد غرٌب خضٌرالكهرباءالهندسةبغداد98

1993-55.6961994األولذكرعراقًهٌثم هادي عبد رسنالكهرباءالهندسةبغداد99

1993-55.6181994الثانًذكرعراقًعبد الكرٌم سحابالكهرباءالهندسةبغداد100

1993-55.5441994الثانًذكرعراقًعمر رشٌد حمودالكهرباءالهندسةبغداد101

1993-55.3281994الثانًذكرعراقًعلوان عبد الرضا هدٌوالكهرباءالهندسةبغداد102

1993-55.0881994الثانًذكرعراقًعمار عبد الجلٌل صالحالكهرباءالهندسةبغداد103

1993-54.3591994الثانًذكرعراقًأحمد قاسم صٌاحالكهرباءالهندسةبغداد104

1993-55.9931994الثانًذكرأرتٌرٌاعبد الوهاب عمر إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد105

1993-52.9331994الثانًذكرعراقًشكور عبد القادر سلٌمانالكهرباءالهندسةبغداد106


