
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1996-78.7681997األولذكرعراقًخالد تركً عطا العانًالكهرباءالهندسةبغداد1

1996-72.1321997األولذكرعراقًعلً هادي فلٌح الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد2

1996-71.4851997األولذكرعراقًإبراهٌم عامر إبراهٌم الكرخًالكهرباءالهندسةبغداد3

1996-69.9231997األولذكرعراقًخلٌل احسان خلٌل األسترباديالكهرباءالهندسةبغداد4

1996-69.5691997األولذكرعراقًعدي نضال أمٌن حتوشالكهرباءالهندسةبغداد5

1996-69.4651997األولذكرعراقًعالء حسٌن أحمد االعظمًالكهرباءالهندسةبغداد6

1996-68.6671997األولذكرعراقًلؤي إبراهٌم خلٌل شوقًالكهرباءالهندسةبغداد7

1996-68.4221997األولذكرعراقًعدي عبد الحسٌن محمد السودانًالكهرباءالهندسةبغداد8

1996-68.3721997األولذكرعراقًعقٌل عبد العزٌز محمد الالمًالكهرباءالهندسةبغداد9

1996-68.2711997األولذكرعراقًحسنٌن رشٌد جواد قنبرالكهرباءالهندسةبغداد10

1996-68.0341997األولذكرعراقًأحمد حكمت ٌوسف العباديالكهرباءالهندسةبغداد11

1996-67.8261997األولذكرعراقًسعد محمد عبد المشهدانًالكهرباءالهندسةبغداد12

1996-67.3391997األولذكرعراقًمؤٌد ٌوسف بطرسالكهرباءالهندسةبغداد13

1996-66.6691997األولذكرعراقًأحمد محمد حسٌن السعديالكهرباءالهندسةبغداد14

1996-66.6551997األولذكرعراقًعلً محمد نوري حسن الطالبانًالكهرباءالهندسةبغداد15

1996-66.2421997األولذكرعراقًنبٌل جمٌل توفٌقالكهرباءالهندسةبغداد16

1996-66.1691997األولذكرعراقًبشار عمانوئٌل كوركٌسالكهرباءالهندسةبغداد17

1996-65.9971997األولذكرأردنًأسامة علً راضًالكهرباءالهندسةبغداد18

1996-65.8321997األولذكرعراقًسٌروان علً محمد البامرنًالكهرباءالهندسةبغداد19

1996-65.5021997األولذكرعراقًفرقد حمادي مخلف المعٌنًالكهرباءالهندسةبغداد20

1996-65.1341997األولذكرعراقًعلً حسٌن علً لٌلوالكهرباءالهندسةبغداد21

1996-64.8271997األولذكرعراقًعلً حسن جمعةالكهرباءالهندسةبغداد22

1996-64.5941997األولذكرعراقًمازن سامً عبد الصابريالكهرباءالهندسةبغداد23

1996-64.3561997األولذكرعراقًإٌهاب محمد داخل العٌساويالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1996-64.3211997األولذكرعراقًخالد محً فاضل الكوازالكهرباءالهندسةبغداد25

1996-64.311997األولذكرعراقًوهاب رزاق جهاديالكهرباءالهندسةبغداد26

1996-64.0841997األولذكرعراقًعلً عبد الغنً عبدالرزاق الناصالكهرباءالهندسةبغداد27

1996-63.8591997الثانًذكرعراقًمحمدعبدالرحمن رجب المشهدانًالكهرباءالهندسةبغداد28

1996-63.8191997األولذكرعراقًنجل لٌث أمٌنالكهرباءالهندسةبغداد29

1996-63.5431997األولذكرعراقًطارق داود اٌلٌشة بتو نٌسانالكهرباءالهندسةبغداد30

1996-63.481997األولذكرفلسطٌنًخالد فوزي خالد اشبٌرالكهرباءالهندسةبغداد31

1996-63.3681997األولذكرعراقًقاسم عبد االخوة حسن الفحامالكهرباءالهندسةبغداد32

1996-63.1941997الثانًذكرعراقًسعد عبد عٌاده الجٌاسالكهرباءالهندسةبغداد33

1996-63.1371997األولذكرفلسطٌنًغسان حسن إبراهٌم حمادةالكهرباءالهندسةبغداد34

1996-63.1191997األولذكرعراقًمدحت تحسٌن عثمان الخفافالكهرباءالهندسةبغداد35

1996-63.0471997األولذكرعراقًأكرم عبد األمٌر حدٌد القٌسًالكهرباءالهندسةبغداد36

1996-62.9891997األولانثىعراقًشذى محمد رضا جعفر الخالديالكهرباءالهندسةبغداد37

1996-62.5721997األولذكرعراقًعامر عبد الرزاق عبد الحسٌنالكهرباءالهندسةبغداد38

1996-62.5521997األولذكرعراقًبشٌر محمد حسنالكهرباءالهندسةبغداد39

1996-62.3841997األولذكرعراقًحسان مهدي صالح السامرائًالكهرباءالهندسةبغداد40

1996-62.311997األولذكرعراقًعمر طالب عبد القادر الشٌخلًالكهرباءالهندسةبغداد41

1996-62.2491997األولذكرعراقًعالء حاشوش مظلومالكهرباءالهندسةبغداد42

1996-62.1851997األولذكرعراقًجواد فوزي جواد السماكالكهرباءالهندسةبغداد43

1996-62.1711997األولأنثىعراقًبسمة فوزي محمد سلٌم السراجالكهرباءالهندسةبغداد44

1996-61.9931997األولذكرعراقًعمار عٌسى ٌوسف الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد45

1996-61.9591997األولذكرعراقًأحمد جمعة عٌسى العانًالكهرباءالهندسةبغداد46

1996-61.7981997األولذكرعراقًعمران كرٌم عمرانالكهرباءالهندسةبغداد47

1996-61.7781997األولذكرعراقًحٌدر حسٌن علوان العبوديالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1996-61.6191997األولذكرعراقًفراس أسامة ٌونس زٌن العابدٌنالكهرباءالهندسةبغداد49

1996-61.6131997األولذكرسوريمحمدعلً محمد فٌصل حاج سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد50

1996-61.5591997األولذكرعراقًإٌهاب حمد عطٌةالكهرباءالهندسةبغداد51

1996-61.5261997األولأنثىفلسطٌنًدالٌا عمر إبراهٌم البطراويالكهرباءالهندسةبغداد52

1996-61.4521997األولذكرعراقًعماد عباس الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد53

1996-60.9531997األولذكرعراقًعماد عبد الرحٌم أحمدالكهرباءالهندسةبغداد54

1996-60.951997األولانثىعراقًعلٌاء حسٌن علً معٌديالكهرباءالهندسةبغداد55

1996-60.8821997األولذكرعراقًفراس محمد طعٌمة مظلوم العكٌلًالكهرباءالهندسةبغداد56

1996-60.821997األولذكرعراقًمهند شاكر طراد األعسمالكهرباءالهندسةبغداد57

1996-60.6411997األولذكرعراقًمهند أحمد غالً السهٌلًالكهرباءالهندسةبغداد58

1996-60.4271997األولذكرعراقًحٌدر عزٌز محمد زٌنًالكهرباءالهندسةبغداد59

1996-60.371997األولذكرعراقًأحمد عدنان أحمدالكهرباءالهندسةبغداد60

1996-60.2261997األولذكرعراقًعصام عادل عبد المنعم البٌاتًالكهرباءالهندسةبغداد61

1996-60.2051997األولذكرعراقًمحمد ثامر عارف العانًالكهرباءالهندسةبغداد62

1996-60.1841997الثانًذكرعراقًفهد عبد الصاحب علً الغنٌماويالكهرباءالهندسةبغداد63

1996-60.151997الثانًذكرعراقًعلً عبد الحسٌن علً الحالويالكهرباءالهندسةبغداد64

1996-60.0861997األولذكرعراقًأسامة عبد الرحمن عبد الملكالكهرباءالهندسةبغداد66

1996-59.8841997الثانًذكرعراقًأركان حمدان علوانالكهرباءالهندسةبغداد66

1996-59.8121997الثانًذكرعراقًحسنٌن صباح محمد علً الخفاجًالكهرباءالهندسةبغداد67

1996-59.7521997األولذكرمصريمحمدصالح محمدعبدالقادر شاهٌنالكهرباءالهندسةبغداد68

1996-59.6711997األولانثىعراقًأسٌل صباح محمود الدوريالكهرباءالهندسةبغداد69

1996-59.521997األولذكرعراقًرفعت غازي كرٌم البٌاتًالكهرباءالهندسةبغداد70

1996-59.4481997األولانثىعراقًفاطمة حكمت عباس العانًالكهرباءالهندسةبغداد71

1996-59.4111997األولانثىعراقًسندس أمٌن فاضل النعٌمًالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1996-59.2281997األولذكرعراقًأحمد عادل توفٌق الراويالكهرباءالهندسةبغداد73

1996-59.1341997األولانثىعراقًافان جمال محمودالكهرباءالهندسةبغداد74

1996-59.1241997األولذكرعراقًرضا خلف محمد البٌاتًالكهرباءالهندسةبغداد75

1996-59.0031997الثانًذكرعراقًعلً فلٌح حسنالكهرباءالهندسةبغداد76

1996-58.9721997األولذكرعراقًأحمد محمد علً دخٌلالكهرباءالهندسةبغداد77

1996-58.8141997الثانًذكرعراقًمصطفى محسن إبراهٌم آل حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد78

1996-58.7881997الثانًذكرعراقًعزام محمد عبد الجبارالكهرباءالهندسةبغداد79

1996-58.6511997األولذكرعراقًحسن عبد الفتاح حسنالكهرباءالهندسةبغداد80

1996-58.3431997األولذكرعراقًأحمد عدنان مكً حمودةالكهرباءالهندسةبغداد81

1996-58.3121997األولذكرعراقًفراس عبد الهادي صالح ربٌعةالكهرباءالهندسةبغداد82

1996-58.2181997الثانًذكرعراقًعامر عبد هللا محمدالكهرباءالهندسةبغداد83

1996-58.191997الثانًذكرعراقًٌوسف طاهر علًالكهرباءالهندسةبغداد84

1996-58.1791997األولذكرعراقًسرمد سعد هاشمالكهرباءالهندسةبغداد85

1996-58.1771997الثانًذكرعراقًفواز فاضل هدٌدالكهرباءالهندسةبغداد86

1996-58.1031997األولذكرعراقًمصطفى فاضل حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد87

1996-57.9261997األولذكرعراقًمحمود عبد هللا كاظم المشهدانًالكهرباءالهندسةبغداد88

1996-57.9041997األولذكرعراقًعلً منذر ٌونس كبهالكهرباءالهندسةبغداد89

1996-57.8821997الثانًذكرعراقًسامر مٌخائٌل ملكً آل ٌنوالكهرباءالهندسةبغداد90

1996-57.8791997الثانًذكرعراقًعمار نجم عبد هللا العكٌديالكهرباءالهندسةبغداد91

1996-57.8361997الثانًذكرعراقًعمار جمعة رسن الالمًالكهرباءالهندسةبغداد92

1996-57.8121997األولذكرعراقًحسنٌن عالء عبد األمٌر أمٌنالكهرباءالهندسةبغداد93

1996-57.7781997األولذكرعراقًلٌث سعدي عباس السراجالكهرباءالهندسةبغداد94

1996-57.7431997الثانًانثىعراقًاشراق منذر توفٌق طٌفورالكهرباءالهندسةبغداد95

1996-57.5991997الثانًانثىعراقًسحر هادي سلمانالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1996-57.5181997األولانثىعراقًإٌمان علوان حماديالكهرباءالهندسةبغداد97

1996-57.4441997األولذكرعراقًقتٌبة عبد الحلٌم لطٌفالكهرباءالهندسةبغداد98

1996-57.4421997األولذكرعراقًنعمان منذر خزعلالكهرباءالهندسةبغداد99

1996-57.4321997الثانًذكرعراقًمصطفى سعد حسن الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد100

1996-57.371997الثانًذكرعراقًمكً عبد الحسٌن خضٌرالكهرباءالهندسةبغداد101

1996-57.2811997الثانًأنثىعراقًزٌنب محمد نوريالكهرباءالهندسةبغداد102

1996-57.2461997األولذكرعراقًحٌدر إبراهٌم حسون السعديالكهرباءالهندسةبغداد103

1996-57.1691997الثانًذكرعراقًإبراهٌم محمد عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد104

1996-56.9481997الثانًذكرعراقًعمر محمد طه العثمانالكهرباءالهندسةبغداد105

1996-56.9241997الثانًذكرعراقًعباس خلف كرٌمالكهرباءالهندسةبغداد106

1996-56.8061997الثانًانثىعراقًرنا عدنان محسن الظاهرالكهرباءالهندسةبغداد107

1996-56.5061997الثانًذكرعراقًأحمد عبد االله حسنالكهرباءالهندسةبغداد108

1996-56.5031997األولانثىعراقًرٌم نزار محمودالكهرباءالهندسةبغداد109

1996-56.4191997الثانًذكرعراقًإبراهٌم حمودي إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد110

1996-56.4121997األولذكرعراقًأنمار عبد األمٌر عبد الحافظالكهرباءالهندسةبغداد111

1996-55.8561997األولانثىعراقًضفاف عزٌز كاظم االسديالكهرباءالهندسةبغداد112

1996-55.4471997الثانًذكرعراقًحسن حمودي شاكرالكهرباءالهندسةبغداد113

1996-55.4391997األولذكرعراقًعلً حمزة عباسالكهرباءالهندسةبغداد114

1996-55.3641997الثانًذكرعراقًمحمد علً عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد115

1996-55.0981997الثانًذكرعراقًواقد حكمت مزبان العزاويالكهرباءالهندسةبغداد116

1996-55.0141997األولذكرعراقًلٌث حامد جوٌدالكهرباءالهندسةبغداد117

1996-551997األولذكرعراقًجكر جمٌل ماهرالكهرباءالهندسةبغداد118

1996-54.9691997الثانًذكرعراقًمنعم عبد هللا محمدالكهرباءالهندسةبغداد119

1996-54.8221997الثانًذكرعراقًسامر عصام محمد الخٌاطالكهرباءالهندسةبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1996-54.7921997الثانًذكرعراقًفرٌدون شكر حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد121

1996-54.6811997الثانًذكرأردنًهانً علً تٌسٌر سالمةالكهرباءالهندسةبغداد122

1996-54.4171997الثانًذكرعراقًأحمد محً محمود الكوازالكهرباءالهندسةبغداد123

1996-54.3771997األولذكرعراقًحٌدر عبد االله عبد الجبارالكهرباءالهندسةبغداد124

1996-54.2061997الثانًذكرعراقًعمار جاسب حمٌد الفٌصلًالكهرباءالهندسةبغداد125

1996-53.7171997األولذكرعراقًصدام محمد منصورالكهرباءالهندسةبغداد126

1996-53.3181997الثانًذكرعراقًباسل فاضل اكبرالكهرباءالهندسةبغداد127

1996-52.8981997الثانًذكرعراقًطارق رحٌم رومً الكرٌماويالكهرباءالهندسةبغداد128

1996-52.6971997الثانًانثىعراقًنغم صالح مهديالكهرباءالهندسةبغداد129


