
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1995-78.2941996األولذكرعراقًصالح حمٌد صالح القٌسًالكهرباءالهندسةبغداد1

1995-75.2561996األولأنثىعراقًارٌج محمد حسٌن علًالكهرباءالهندسةبغداد2

1995-74.5571996األولذكرعراقًحسٌن عبد ارزاق لفتة العامريالكهرباءالهندسةبغداد3

1995-74.5031996األولذكرعراقًأحمد صباح عبد الكرٌم الدراجًالكهرباءالهندسةبغداد4

1995-73.6481996األولذكرعراقًقحطان خلف عمران الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد5

1995-71.5931996األولذكرأردنًفادي عبٌد بوعاز ابو الزلفالكهرباءالهندسةبغداد6

1995-71.21996األولذكرعراقًزٌاد أحمد إبراهٌم الشٌخ أحمدالكهرباءالهندسةبغداد7

1995-71.1731996األولذكرعراقًبشار نزار بهجت فرجالكهرباءالهندسةبغداد8

1995-71.1531996األولذكرعراقًسامر محمد علً حمٌد الخفاجًالكهرباءالهندسةبغداد9

1995-71.0461996األولذكرعراقًعمار عبد االله عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد10

1995-70.2761996األولذكرعراقًكامل بردان عطٌهالكهرباءالهندسةبغداد11

1995-69.9841996األولذكرعراقًمحمد كاظم علوان سعٌديالكهرباءالهندسةبغداد12

1995-69.9641996األولانثىأخرىاٌناس عزمً مطاعالكهرباءالهندسةبغداد13

1995-68.9641996األولانثىأخرىروند حسٌن سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد14

1995-68.8161996األولذكرعراقًعمر عادل محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد15

1995-68.651996األولذكرعراقًسمٌر عبد الوهاب عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد16

1995-68.3211996األولذكرعراقًأمٌر وائل عبد األمٌر المرعبالكهرباءالهندسةبغداد17

1995-67.9191996األولذكرعراقًأحمد سامً صالحالكهرباءالهندسةبغداد18

1995-67.9171996األولذكرعراقًزٌد اثٌر عمرالكهرباءالهندسةبغداد19

1995-67.6621996األولذكرعراقًعمار هاشم توفٌقالكهرباءالهندسةبغداد20

1995-67.3751996األولأنثىعراقًاصٌل عبد األمٌر كاظمالكهرباءالهندسةبغداد21

1995-67.3371996األولذكرعراقًأصالن صباح الدٌن جاللالكهرباءالهندسةبغداد22

1995-66.8291996األولذكرعراقًمحمد عبد هللا عبد السادةالكهرباءالهندسةبغداد23

1995-66.721996األولذكرعراقًعمار جهاد خلفالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1995-66.6511996األولذكرعراقًرافد متً بولص ال خٌونالكهرباءالهندسةبغداد25

1995-66.1841996األولذكرعراقًأركان عثمان حمودالكهرباءالهندسةبغداد26

1995-66.0121996األولذكرعراقًقصً فاضل حسن الدوريالكهرباءالهندسةبغداد27

1995-65.9111996األولذكرعراقًعوف عبد الرحمن عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد28

1995-65.311996األولذكرعراقًأركان فؤاد ناظم بهٌةالكهرباءالهندسةبغداد29

1995-65.0651996األولذكرعراقًرائد سامً بشٌرالكهرباءالهندسةبغداد30

1995-64.8711996األولذكرعراقًأسامة حاتم عبٌدالكهرباءالهندسةبغداد31

1995-64.8311996األولانثىعربٌةهالة ادرٌس محمدالكهرباءالهندسةبغداد32

1995-64.7191996األولذكرعراقًمروان سعٌد شكر الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد33

1995-64.6671996األولذكرعراقًحامد عبد هللا عطٌة الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد34

1995-64.5291996األولانثىعربٌةأحالم  محمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد35

1995-64.2151996األولانثىعراقًسناء هادي ناصر الباقرالكهرباءالهندسةبغداد36

1995-64.0981996األولذكرعراقًرٌاض عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد37

1995-64.0921996األولذكرعراقًسالم عادل نجم الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد38

1995-63.8441996األولانثىعراقًدالل مطشر شرقً البكريالكهرباءالهندسةبغداد39

1995-63.4441996األولذكرعراقًإبراهٌم محمود سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد40

1995-63.2981996األولذكرعراقًعالء سحٌب روضانالكهرباءالهندسةبغداد41

1995-63.1211996األولذكرعراقًخالد فاضل سلمانالكهرباءالهندسةبغداد42

1995-62.91996األولذكرعراقًفهمً جوهر خورشٌدالكهرباءالهندسةبغداد43

1995-62.8231996األولذكرعراقًبسام عبد الكاظم صالحالكهرباءالهندسةبغداد44

1995-62.71996األولذكرعراقًلٌث مؤٌد عبد األئمةالكهرباءالهندسةبغداد45

1995-62.4461996األولذكرعراقًعلً تحسٌن محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد46

1995-62.4451996األولذكرعراقًمازن عبدالباقً سلمان العطرجًالكهرباءالهندسةبغداد47

1995-62.4041996األولذكرعراقًعمار سعٌد عبد المجٌدالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1995-62.2491996األولذكرعراقًرائد فائق نعوم كسابالكهرباءالهندسةبغداد49

1995-62.2281996األولذكرعراقًرونً ادمون انوٌا ادمالكهرباءالهندسةبغداد50

1995-61.9841996األولذكرعراقًأحمد طالب حمودالكهرباءالهندسةبغداد51

1995-61.7941996األولذكرعراقًمحمد جان عبد هللا محمد خضرالكهرباءالهندسةبغداد52

1995-61.4771996األولذكرعراقًمحمد راجً موسى طاهرالحصونةالكهرباءالهندسةبغداد53

1995-61.4051996الثانًذكرعراقًنزار عبد الرسول سلمانالكهرباءالهندسةبغداد54

1995-61.2741996األولذكرعراقًنوار عادل بهنام الرٌحانًالكهرباءالهندسةبغداد55

1995-61.1351996األولذكرعراقًإٌهاب اسماعٌل عبد الوهابالكهرباءالهندسةبغداد56

1995-61.0871996األولذكرعراقًمحمد عباس عبد األمٌرالكهرباءالهندسةبغداد57

1995-61.0331996األولانثىعراقًاٌنال ضٌاء حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد58

1995-61.0211996األولذكرعراقًولٌد دثار ٌحٌى الخشابالكهرباءالهندسةبغداد59

1995-60.7361996األولذكرعراقًأحمد حسن فنجانالكهرباءالهندسةبغداد60

1995-60.6831996األولانثىعراقًأزهار محمد خلٌفة الطائًالكهرباءالهندسةبغداد61

الكهرباءالهندسةبغداد62
رافد مبارك علً حمادي

(15/9/2010أضٌف من التسجٌل بتارٌخ  )
1995-60.5361996األولذكرعراقً

1995-60.4741996األولذكرعراقًعلً حسٌن علً سلمانالكهرباءالهندسةبغداد63

1995-60.2711996األولانثىعراقًسحر جهاد طاهر الخٌاطالكهرباءالهندسةبغداد64

1995-60.2141996الثانًانثىعراقًمٌاسة نعٌم عبودالكهرباءالهندسةبغداد65

1995-59.6191996األولذكرعراقًنبٌل سعد حمٌد الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد66

1995-59.1551996الثانًذكرعراقًنزار مضر عبد األمٌرالكهرباءالهندسةبغداد67

1995-58.9681996األولذكرعراقًقحطان عدنان فاضل الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد68

1995-58.941996الثانًذكرعراقًعادل حمٌد جالبالكهرباءالهندسةبغداد69

1995-58.8081996األولانثىعراقًرقٌة علً لٌلوالكهرباءالهندسةبغداد70

1995-58.7761996الثانًذكرعراقًمحمد عبد الرحمن داودالكهرباءالهندسةبغداد71

1995-58.7511996الثانًذكرعراقًعمار حسٌن علً الرسامالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1995-58.7461996األولذكرعراقًسمٌر عبد الكرٌم مهدي السعديالكهرباءالهندسةبغداد73

1995-58.5461996األولذكرعراقًفراس خضٌر عباس الواسطًالكهرباءالهندسةبغداد74

1995-58.4011996األولذكرعراقًجبار مجٌد جبارالكهرباءالهندسةبغداد75

1995-58.3491996األولذكرعراقًرحمن جابر عسكرالكهرباءالهندسةبغداد76

1995-58.3381996األولذكرعراقًرأفت عبٌس غانمالكهرباءالهندسةبغداد77

1995-58.1951996األولذكرعراقًمقدام عبد الجبار شعالنالكهرباءالهندسةبغداد78

1995-58.1241996الثانًذكرعراقًرعد عبد الرحمن ٌوسفالكهرباءالهندسةبغداد79

1995-58.0671996الثانًذكرعراقًمحمد ثامر عطاالكهرباءالهندسةبغداد80

1995-57.9221996الثانًذكرعراقًأسامة صاحب جعفرالكهرباءالهندسةبغداد81

1995-57.9041996الثانًانثىعراقًرغد رجب عارفالكهرباءالهندسةبغداد82

1995-57.7621996الثانًذكرعراقًسعد سامً هاديالكهرباءالهندسةبغداد83

1995-57.7061996الثانًذكرعراقًرائد حسٌن مرادالكهرباءالهندسةبغداد84

1995-57.6661996الثانًذكرعراقًأحمد مرتضى سعٌد الحدٌثًالكهرباءالهندسةبغداد85

1995-57.6361996األولانثىعراقًبان عبد الجبار عبد القادرالكهرباءالهندسةبغداد86

1995-57.5791996األولذكرعراقًهشام حافظ مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد87

1995-57.4961996األولانثىعراقًخولة محمد حسن حسٌن الحضاريالكهرباءالهندسةبغداد88

1995-57.4121996األولذكرعراقًعالء جمعة عبد الرحمنالكهرباءالهندسةبغداد89

1995-57.4121996الثانًذكرعراقًكمال صالح علًالكهرباءالهندسةبغداد90

1995-57.3971996الثانًذكرعراقًعماد عباس هاديالكهرباءالهندسةبغداد91

1995-57.3911996الثانًذكرعراقًأسعد رحٌم سرحانالكهرباءالهندسةبغداد92

1995-57.3111996الثانًذكرعراقًعلً محمود حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد93

1995-57.1131996األولذكرعراقًسامر محمد مفضًالكهرباءالهندسةبغداد94

1995-57.0961996الثانًأنثىعراقًتوركان كامل محمد كوٌرلًالكهرباءالهندسةبغداد95

1995-56.9531996األولانثىعراقًفاتن حسٌن كاظمالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1995-56.9151996الثانًذكرعراقًباسل ادٌب إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد97

1995-56.6341996الثانًذكرعراقًهاشم حسنالكهرباءالهندسةبغداد98

1995-56.5131996الثانًذكرعراقًطالب علً حسٌن الخفاجًالكهرباءالهندسةبغداد99

1995-56.2531996الثانًذكرعراقًعلً عبد االله خلٌل الشمريالكهرباءالهندسةبغداد100

1995-56.1811996الثانًذكرعراقًعمر علً عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد101

1995-56.0551996الثانًذكرعراقًسرمد سمٌر توفٌقالكهرباءالهندسةبغداد102

1995-55.821996الثانًذكرعراقًفاضل داود سلمانالكهرباءالهندسةبغداد103

1995-55.6991996الثانًذكرعراقًسرمد صبحً فرحان العانًالكهرباءالهندسةبغداد104

1995-55.6311996األولانثىعراقًنهى مهدي شاكر الجراحالكهرباءالهندسةبغداد105

1995-55.5731996الثانًذكرعراقًحٌدر صالح موسىالكهرباءالهندسةبغداد106

1995-55.5151996الثانًذكرعراقًجمٌل شالل حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد107

1995-55.4041996الثانًذكرعراقًحٌدر عبد المعٌنالكهرباءالهندسةبغداد108

1995-55.2591996الثانًذكرعراقًعبد الخالق ردامالكهرباءالهندسةبغداد109

1995-55.1481996الثانًذكرعراقًرعد مطر نعمةالكهرباءالهندسةبغداد110

1995-54.9471996الثانًذكرعراقًفراس عبد الصاحبالكهرباءالهندسةبغداد111

1995-54.8791996الثانًذكرعراقًنسٌم حسٌن محمد جرٌوالكهرباءالهندسةبغداد112

1995-54.7141996الثانًذكرعراقًحسٌن بدري عبد السالم العانًالكهرباءالهندسةبغداد113

1995-54.5281996الثانًذكرعراقًٌاسر اسماعٌل مطنًالكهرباءالهندسةبغداد114

1995-54.1521996الثانًانثىعراقًشٌماء شاكر محمودالكهرباءالهندسةبغداد115

1995-53.5061996الثانًذكرعراقًباسم عبد المحسن عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد116


