
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1997-84.1281998األولذكرعراقًصادق حبٌب عبد الحسٌن الجحٌشالكهرباءالهندسةبغداد1

1997-80.0241998األولذكرعراقًومٌض رٌاض عبد العظٌم القدسًالكهرباءالهندسةبغداد2

1997-80.011998األولذكرعراقًمحمد علً كعٌد الدراجًالكهرباءالهندسةبغداد3

1997-78.1861998األولذكرعراقًعبد الرزاق طالب سعٌد العزٌزالكهرباءالهندسةبغداد4

1997-77.9641998األولذكرعراقًإبراهٌم قاسم إبراهٌم الصالحالكهرباءالهندسةبغداد5

1997-75.971998األولذكرعراقًزٌد عمانوئٌل سعٌد عبوشالكهرباءالهندسةبغداد6

1997-74.4731998األولذكرعراقًغٌاث راضً حسن الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد7

1997-73.6051998األولذكرعراقًنبٌل إبراهٌم سلٌمان الحسنالكهرباءالهندسةبغداد8

1997-73.1951998األولذكرعراقًمنهل عزٌز خلٌل الفضلالكهرباءالهندسةبغداد9

1997-71.7391998األولأنثىعراقًبشٌرة محمد رضا محمود الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد10

1997-71.5831998األولذكرعراقًعلً جمعة حسٌن السودانًالكهرباءالهندسةبغداد11

1997-71.521998األولذكرعراقًحسام جمعة نعٌمة البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد12

1997-71.4811998األولذكرعراقًسمٌر سامً ٌوسف العزاويالكهرباءالهندسةبغداد13

1997-71.3531998األولذكرعراقًعلً حسٌن مري الكنانًالكهرباءالهندسةبغداد14

1997-70.8181998األولذكرعراقًمؤٌد عبد الرضا صاحب الساعديالكهرباءالهندسةبغداد15

1997-70.7971998األولذكرعراقًمعن صالح عباس النقٌبالكهرباءالهندسةبغداد16

1997-69.9251998األولذكرعراقًأحمد سامً أحمدالكهرباءالهندسةبغداد17

1997-68.441998األولذكرعراقًهمام فائق عرٌبً العباديالكهرباءالهندسةبغداد18

1997-67.81998الثانًذكرعراقًخالد علً عباس التمٌمًالكهرباءالهندسةبغداد19

1997-67.521998األولذكرعراقًعلً حسٌن محمود القزازالكهرباءالهندسةبغداد20

1997-67.3171998األولذكرعراقًعمر علً عذاب النعٌمًالكهرباءالهندسةبغداد21

1997-67.2771998األولذكرعراقًآراز صابر أمٌن القرةداغًالكهرباءالهندسةبغداد22

1997-66.8891998األولذكرعراقًسامً علً فرجالكهرباءالهندسةبغداد23

1997-66.851998األولأنثىعراقًنغم إبراهٌم حسن العبٌديالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1997-66.1691998األولذكرعراقًنوفل بطرس صلٌوةالكهرباءالهندسةبغداد25

1997-65.9491998الثانًذكرعراقًمحمد طارق كاظم التمٌمًالكهرباءالهندسةبغداد26

1997-65.6311998األولأنثىعراقًسعاد محمود رسول الجافالكهرباءالهندسةبغداد27

1997-65.6221998األولذكرأردنًأصالن عبد الكرٌم محمد أغاالكهرباءالهندسةبغداد28

1997-65.321998األولأنثىعراقًحنان جبار نعٌمة البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد29

1997-65.1681998األولذكرعراقًحسٌن محسن صوب هللا الكعبًالكهرباءالهندسةبغداد30

1997-65.1531998األولذكرعراقًعالء مهدي جاسم الشمريالكهرباءالهندسةبغداد31

1997-64.9991998األولذكرعراقًنبراس خالد ٌاسٌن الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد32

1997-64.6951998األولذكرعراقًلٌث سالم حمد الركابًالكهرباءالهندسةبغداد33

1997-64.6381998األولذكرعراقًأحمد خالد فاضل البٌاتًالكهرباءالهندسةبغداد34

1997-64.5811998األولذكرعراقًبهاء بدري كرٌم الصائغالكهرباءالهندسةبغداد35

1997-64.5181998األولذكرعراقًعالء عبد األمٌر حسن العبوديالكهرباءالهندسةبغداد36

1997-64.3461998األولذكرعراقًفراس سمٌع داوود سلمان الناشًءالكهرباءالهندسةبغداد37

1997-64.2061998األولذكرعراقًمظفر عبد الرضا صادقالكهرباءالهندسةبغداد38

1997-64.1731998األولأنثىعراقًبان مؤٌد خلف الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد39

1997-64.0551998األولذكرأردنًمالك أحمد عبد العزٌزالكهرباءالهندسةبغداد40

1997-64.0461998األولذكرعراقًولٌد فالح حسن الشٌخلًالكهرباءالهندسةبغداد41

1997-64.0331998األولذكرعراقًأحمد عبٌد كاظم الحمٌداويالكهرباءالهندسةبغداد42

1997-64.0151998األولأنثىعراقًشٌماء عبد الحسٌن موسىالكهرباءالهندسةبغداد43

1997-63.8571998األولذكرعراقًعصام شوكت شاكر العامريالكهرباءالهندسةبغداد44

1997-63.3081998الثانًذكرعراقًعمار جبار خلفالكهرباءالهندسةبغداد45

1997-63.2321998األولأنثىعراقًسؤدد عدنان جواد الساعديالكهرباءالهندسةبغداد46

1997-62.7251998األولذكرعراقًعباس أمٌن فضل الفضلالكهرباءالهندسةبغداد47

1997-62.6711998األولأنثىعراقًسندس طاهر عبد هللا العبٌديالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1997-62.6281998الثانًأنثىعراقًفرح منٌر عبد الحسن الخفاجًالكهرباءالهندسةبغداد49

1997-62.5861998األولذكرعراقًمعاذ حسٌن طاهر القٌسًالكهرباءالهندسةبغداد50

1997-62.5251998األولذكرعراقًجمال جابرالكهرباءالهندسةبغداد51

1997-62.4261998األولذكرعراقًحٌدر جلٌل علكو الرسنالكهرباءالهندسةبغداد52

1997-62.3871998األولذكرأردنًأحمد صائب نظمً جرارالكهرباءالهندسةبغداد53

1997-62.3791998األولذكرعراقًٌوخنا ٌاقو ٌوخناالكهرباءالهندسةبغداد54

1997-62.3481998األولذكرعراقًعلً طالب نجم الناصريالكهرباءالهندسةبغداد55

1997-62.3341998األولذكرعراقًطاهر جابر مكطوف االسديالكهرباءالهندسةبغداد56

1997-62.281998الثانًذكرعراقًحٌدر صالح حسن الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد57

1997-62.2511998الثانًذكرعراقًصادق مرتضى محمد على سلمانالكهرباءالهندسةبغداد58

1997-62.1771998األولأنثىعراقًاٌناس صاحب عبد السودانًالكهرباءالهندسةبغداد59

1997-62.0651998األولذكرعراقًفراس هادي عبد السادةالكهرباءالهندسةبغداد60

1997-62.0321998األولذكرعراقًمٌثم أمٌن كرٌم الكٌالنًالكهرباءالهندسةبغداد61

1997-61.8621998األولأنثىعراقًسؤدد كرٌم رمضان العبوديالكهرباءالهندسةبغداد62

1997-61.7461998الثانًذكرعراقًعفان طارق حسنالكهرباءالهندسةبغداد63

1997-61.6431998األولذكرعراقًمعاذ صادق عبد الكرٌم الكبٌسًالكهرباءالهندسةبغداد64

1997-61.6211998األولأنثىعراقًاٌناس سلٌم حمٌد الشماعالكهرباءالهندسةبغداد65

1997-61.4461998األولذكرعراقًأسامة صاعب محمدالكهرباءالهندسةبغداد66

1997-61.3131998األولذكرعراقًنوار منٌب حسٌن عونًالكهرباءالهندسةبغداد67

1997-61.1151998الثانًذكرعراقًجبار محمد حسٌن السعدالكهرباءالهندسةبغداد68

1997-61.1131998األولأنثىعراقًزٌنا مدحت كامل النصٌريالكهرباءالهندسةبغداد69

1997-60.8691998الثانًذكرعراقًأوس حسٌن مصطفى الشطبالكهرباءالهندسةبغداد70

1997-60.7611998الثانًذكرعراقًعلً مهدي إبراهٌم الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد71

1997-60.7311998الثانًذكرعراقًعلً أمٌن علًالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1997-60.7221998الثانًذكرعراقًحسام الدٌن محمد عالء الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد73

1997-60.6961998األولذكرعراقًوسام حنظل نعمة الموسويالكهرباءالهندسةبغداد74

1997-60.6691998األولذكرعراقًعامر علً عباس العكابًالكهرباءالهندسةبغداد75

1997-60.5871998األولذكرعراقًمحمد عبد الفتاحالكهرباءالهندسةبغداد76

1997-60.5431998األولذكرعراقًأمٌن عشم سلطان الجمٌلًالكهرباءالهندسةبغداد77

1997-60.3861998األولذكرعراقًزٌد سعد عبود سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد78

1997-60.3181998األولذكرعراقًسالم قادر محمد دهلكًالكهرباءالهندسةبغداد79

1997-60.3111998األولذكرعراقًمحمد قاسم عبد الكرٌمالكهرباءالهندسةبغداد80

1997-60.2911998األولذكرعراقًعمار سلٌم عبد الهاديالكهرباءالهندسةبغداد81

1997-60.2831998الثانًذكرعراقًوسام علً عبد الجلٌلالكهرباءالهندسةبغداد82

1997-60.2681998الثانًأنثىعراقًسرى نوري عطٌوي جاسم العانًالكهرباءالهندسةبغداد83

1997-60.1981998األولذكرعراقًوائل عزٌز كرٌم المهداويالكهرباءالهندسةبغداد84

1997-60.1061998األولذكرعراقًعمار ٌوسف شاكر الطرٌحًالكهرباءالهندسةبغداد85

1997-60.0411998األولذكرعراقًرائد أحمد عبد العزاويالكهرباءالهندسةبغداد86

1997-59.8811998األولذكرعراقًباسم محمود مصلحالكهرباءالهندسةبغداد87

1997-59.8791998الثانًذكرعراقًمصطفى أحمد حبٌب الجنابًالكهرباءالهندسةبغداد88

1997-59.5071998األولذكرعراقًبكر صدٌق عبد الرزاق الفٌاضالكهرباءالهندسةبغداد89

1997-59.4361998الثانًذكرعراقًإبراهٌم خلٌل إبراهٌم العانًالكهرباءالهندسةبغداد90

1997-59.4291998الثانًذكرعراقًحسن عبد الحسٌن جاسم السراجالكهرباءالهندسةبغداد91

1997-59.2261998األولذكرعراقًعبد الجبار حمٌد عزٌز السعديالكهرباءالهندسةبغداد92

1997-59.2091998األولذكرعراقًماهر عزٌز إبراهٌم الخفاجًالكهرباءالهندسةبغداد93

1997-59.1221998األولذكرعراقًمهند سامً مهديالكهرباءالهندسةبغداد94

1997-59.0721998الثانًذكرعراقًنائل باسم اسماعٌل العزاويالكهرباءالهندسةبغداد95

1997-58.9921998األولذكرعراقًحسٌن عبد األمٌر محمد العزاويالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1997-58.8041998األولذكرعراقًعلً عبد الوهابالكهرباءالهندسةبغداد97

1997-58.7831998األولذكرعراقًعالء عبد الجبار عبد الواحد عبدالكهرباءالهندسةبغداد98

1997-58.7741998األولأنثىعراقًبلسم خالد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد99

1997-58.7031998األولذكرعراقًرحٌم جودة غازي الراقًالكهرباءالهندسةبغداد100

1997-58.6421998األولذكرعراقًحٌدر وعد رشٌد السٌالًالكهرباءالهندسةبغداد101

1997-58.6191998األولأنثىعراقًدانا صالح الدٌن عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد102

1997-58.5441998الثانًذكرعراقًحسٌن علً خضٌر الشمريالكهرباءالهندسةبغداد103

1997-57.6041998الثانًذكرعراقًرائد غازي عبد هللا الكعبًالكهرباءالهندسةبغداد104

1997-57.4761998األولذكرعراقًعدي مسافر كرٌم الٌاسريالكهرباءالهندسةبغداد105

1997-57.451998الثانًذكرعراقًعصام خضٌر عباس الصالحًالكهرباءالهندسةبغداد106

1997-57.3951998الثانًذكرعراقًمعد ٌوسف جهادالكهرباءالهندسةبغداد107

1997-57.361998الثانًذكرعراقًمهند فاروقالكهرباءالهندسةبغداد108

1997-57.0921998األولذكرعراقًإبراهٌم محجوب محمدالكهرباءالهندسةبغداد109

1997-56.7851998الثانًذكرعراقًعلً جاسم محمد صالح الكهرباءالهندسةبغداد110

1997-56.3691998األولذكرعراقًغٌاث محمد علً ٌونسالكهرباءالهندسةبغداد111

1997-56.3041998الثانًأنثىعراقًنرجس حسن فرهود الفنديالكهرباءالهندسةبغداد112

1997-56.1911998األولذكرعراقًاٌهم أكرم سلٌمانالكهرباءالهندسةبغداد113


