
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1998-73.7731999األولذكرعراقًسعد عالوي نصٌف جاسم محمد الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد1

1998-72.9381999األولذكرعراقًمصطفى محمد عبد الجبار نوفانالكهرباءالهندسةبغداد2

1998-70.5611999األولذكرعراقًمرشد مدلول منشد الهاشمًالكهرباءالهندسةبغداد3

1998-69.1641999األولذكرعراقًضٌاء جاسم طاظم السٌالويالكهرباءالهندسةبغداد4

1998-69.1561999األولذكرعراقًمضر ٌحٌى رسولالكهرباءالهندسةبغداد5

1998-68.2031999األولذكرعراقًعلً جبار سالم الساعديالكهرباءالهندسةبغداد6

1998-66.7341999األولذكرعراقًرعد فرهود جسب عوٌد الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد7

1998-66.3681999األولذكرعراقًعمر موفق مصطاف التكرٌتًالكهرباءالهندسةبغداد8

1998-66.1331999األولذكرعراقًأحمد عبد الكرٌم ٌحٌى الحافظالكهرباءالهندسةبغداد9

1998-66.1151999األولذكرعراقًعلً صادق خلف الكعبًالكهرباءالهندسةبغداد10

1998-66.0991999األولذكرعراقًأحمد عامر إبراهٌم الكرخًالكهرباءالهندسةبغداد11

1998-66.0451999األولذكرعراقًفرج خلف فرٌج البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد12

1998-65.9151999األولذكرعراقًوسام عبد الهادي جاسم الباويالكهرباءالهندسةبغداد13

1998-65.4971999األولذكرعراقًآالء عبودالكهرباءالهندسةبغداد14

1998-65.4271999األولذكرعراقًبكر محمود امان اغواتًالكهرباءالهندسةبغداد15

1998-64.9971999الثانًذكرعراقًعلً صاحب كاظمالكهرباءالهندسةبغداد16

1998-64.831999األولذكرعراقًٌاسٌن صبحً حسٌن الحمدانًالكهرباءالهندسةبغداد17

1998-64.7391999األولذكرعراقًعمار محمد مٌزرالكهرباءالهندسةبغداد18

1998-64.6441999األولأنثىعراقًغصون عبد الباسط خلف الطائًالكهرباءالهندسةبغداد19

1998-64.4281999األولذكرعراقًأحمد كاظم محسن الوائلًالكهرباءالهندسةبغداد20

1998-64.3841999الثانًذكرعراقًعصام عباس شعبانالكهرباءالهندسةبغداد21

1998-64.1961999األولذكرعراقًمحمد خضر حسٌن الساعديالكهرباءالهندسةبغداد22

1998-63.9841999الثانًأنثىعراقًهناء هالل ٌاسٌن المجمعًالكهرباءالهندسةبغداد23

1998-63.6761999األولذكرعراقًسٌف حربً محمد الطاكًالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1998-63.421999األولذكرعراقًمؤٌد شفات علً كنانًالكهرباءالهندسةبغداد25

1998-63.3881999األولذكرعراقًآالن صباح بطرس القس بطرسالكهرباءالهندسةبغداد26

1998-63.1781999األولذكرعراقًخالد عبد الصاحب فلٌح البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد27

1998-63.1451999األولذكرعراقًحٌدر سامً خلٌل النقاشالكهرباءالهندسةبغداد28

1998-63.061999األولأنثىعراقًرندة عوض إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد29

1998-62.9441999األولذكرعراقًزاهد محمد عبودالكهرباءالهندسةبغداد30

1998-62.9181999األولذكرعراقًمحمد علً مرتضى عبد هللا المولىالكهرباءالهندسةبغداد31

1998-62.4981999األولذكرعراقًحسن عناد ثجٌل الفوازالكهرباءالهندسةبغداد32

1998-62.0731999األولذكرعراقًعمار صبري مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد33

1998-61.9711999األولذكرعراقًرعد دخٌل هادي الحسناويالكهرباءالهندسةبغداد34

1998-61.9471999األولذكرعراقًعمار محمود منصور الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد35

1998-61.9021999األولذكرعراقًوسام شعٌا موشً آل نٌخوالكهرباءالهندسةبغداد36

1998-61.8471999األولذكرعراقًلؤي ضٌاء عبد الرزاق المختارالكهرباءالهندسةبغداد37

1998-61.7881999الثانًذكرعراقًنهاد محمد أحمد المحمدالكهرباءالهندسةبغداد38

1998-61.5141999األولذكرعراقًنشات محمد علً جواد النقاشالكهرباءالهندسةبغداد39

1998-61.4681999األولذكرعراقًصالح محمد صالحالكهرباءالهندسةبغداد40

1998-61.4481999الثانًذكرعراقًحازم جواد كاظمالكهرباءالهندسةبغداد41

1998-61.3821999األولذكرعراقًرشٌد حمٌد كاظم السرايالكهرباءالهندسةبغداد42

1998-61.3351999الثانًذكرعراقًعبد هللا عماد محمد النقٌبالكهرباءالهندسةبغداد43

1998-61.3191999الثانًذكرعراقًأنمار حسن محمد التمٌمًالكهرباءالهندسةبغداد44

1998-61.3051999الثانًذكرعراقًجاسم محمد خلٌفةالكهرباءالهندسةبغداد45

1998-61.1281999األولذكرعراقًنور الدٌن فالح حسن ابو ادمالكهرباءالهندسةبغداد46

1998-61.1051999األولذكرعراقًسعد حامد رحمنالكهرباءالهندسةبغداد47

1998-61.0141999األولذكرعراقًاٌمن طالب جلٌل الٌاسريالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1998-60.9951999األولذكرعراقًهائل عبد العباس عبد األمٌرالكهرباءالهندسةبغداد49

1998-60.9821999األولذكرفلسطٌنًخالد عمر محمدالكهرباءالهندسةبغداد50

1998-60.9351999األولأنثىعراقًزٌنة جوزٌف نجٌب قندلةالكهرباءالهندسةبغداد51

1998-60.7431999األولذكرعراقًحٌدر عبد فهد الخالديالكهرباءالهندسةبغداد52

1998-60.6551999الثانًذكرعراقًجاسم محمد محمود المشهدانًالكهرباءالهندسةبغداد53

1998-60.6171999الثانًذكرعراقًعامر اسحاق عاشور البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد54

1998-60.5621999الثانًأنثىعراقًإٌمان كاظم حمودالكهرباءالهندسةبغداد55

1998-60.321999الثانًذكرعراقًسنان عادل عبد الجبار الكعبًالكهرباءالهندسةبغداد56

1998-60.3071999الثانًذكرعراقًعلً فائز اسماعٌل األعظمًالكهرباءالهندسةبغداد57

1998-60.2831999الثانًذكرعراقًرٌبوار كرٌم محمدالكهرباءالهندسةبغداد58

1998-60.0511999األولذكرعراقًأحمد سلمان داود الدفاعًالكهرباءالهندسةبغداد59

1998-59.9581999الثانًذكرعراقًحامد عباس حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد60

1998-59.8711999الثانًأنثىعراقًسهاد نجم عبد هللا الشوٌلًالكهرباءالهندسةبغداد61

1998-59.8221999األولذكرعراقًحٌدر غانم حافظ الفكٌكًالكهرباءالهندسةبغداد62

1998-59.7011999األولذكرعراقًخلدون فهد عبد الكرٌم الفهدالكهرباءالهندسةبغداد63

1998-59.6291999األولأنثىعراقًدالٌا علً عبد الوهاب البدريالكهرباءالهندسةبغداد64

1998-59.5951999الثانًأنثىعراقًأحالم  ماضً جبر الشمريالكهرباءالهندسةبغداد65

1998-59.5441999الثانًذكرعراقًجوهر جعفر حمكوالكهرباءالهندسةبغداد66

1998-59.5381999الثانًذكرعراقًدرٌد محمود محسن العامريالكهرباءالهندسةبغداد67

1998-59.5291999الثانًذكرعراقًمحمد شوكت جاسم الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد68

1998-59.4471999الثانًذكرعراقًمصطفى أحمد خضٌر األحمدالكهرباءالهندسةبغداد69

1998-59.3161999الثانًذكرعراقًحسن دوٌن عنكوش الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد70

1998-59.291999الثانًأنثىعراقًسٌلفا هنري سٌمون إبراهٌمٌانالكهرباءالهندسةبغداد71

1998-59.261999األولذكرعراقًمصطفى مهدي نوري الصندوقالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1998-59.1341999األولذكرعراقًسالم سلمان أحمدالكهرباءالهندسةبغداد73

1998-58.9431999الثانًأنثىعراقًسٌناء مضهر حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد74

1998-58.8631999الثانًذكرعراقًثائر حسن سالم الحجامًالكهرباءالهندسةبغداد75

1998-58.8311999الثانًذكرعراقًعالء اسماعٌل فرحان الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد76

1998-58.7331999الثانًذكرعراقًمحمد ٌحٌى مزهر العبٌديالكهرباءالهندسةبغداد77

1998-58.5881999األولذكرعراقًأحمد حمادي أحمدالكهرباءالهندسةبغداد78

1998-58.5541999األولذكرعراقًخالد شاكر حمد الجبوريالكهرباءالهندسةبغداد79

1998-58.4891999الثانًذكرعراقًحرٌة اسود قاسمالكهرباءالهندسةبغداد80

1998-58.4241999الثانًأنثىعراقًأفراح صاحب عبد الشٌبانًالكهرباءالهندسةبغداد81

1998-58.3671999الثانًذكرعراقًأثٌل عبد الحسن كاظم الكعبًالكهرباءالهندسةبغداد82

1998-58.3531999الثانًذكرعراقًمحمد نزار صادق زلزلةالكهرباءالهندسةبغداد83

1998-58.3191999الثانًذكرعراقًضافر سامً عبد الجلٌل المختارالكهرباءالهندسةبغداد84

1998-58.1961999الثانًذكرعراقًأحمد جهاد محمود االنصاريالكهرباءالهندسةبغداد85

1998-58.0411999األولذكرعراقًمحمد طالب خلف الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد86

1998-57.7421999الثانًأنثىعراقًهالة ظاهر هذال المرسومًالكهرباءالهندسةبغداد87

1998-57.6781999األولأنثىعراقًوسن ٌوسف شرٌف السعٌديالكهرباءالهندسةبغداد88

1998-57.6081999الثانًذكرعراقًأحمد عٌدان مسلم البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد89

1998-57.511999الثانًذكرأردنًنبٌل صالح محمودالكهرباءالهندسةبغداد90

1998-57.3061999الثانًذكرعراقًمشتاق ناطق موسى الطٌارالكهرباءالهندسةبغداد91

1998-57.2171999الثانًأنثىعراقًنغم اسماعٌل عناز الكبٌسًالكهرباءالهندسةبغداد92

1998-56.941999الثانًذكرعراقًمهند جبار علوان الخزرجًالكهرباءالهندسةبغداد93

1998-56.7161999الثانًذكرعراقًقاسم مصلح ضاحً الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد94

1998-56.611999الثانًذكرعراقًثائر محمد إبراهٌم المشهدانًالكهرباءالهندسةبغداد95

1998-56.5671999الثانًذكرعراقًنبٌل عبد األمٌر محسن الخفاجًالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1998-56.3331999الثانًذكرأردنًرامً نواف محمدالكهرباءالهندسةبغداد97

1998-55.8481999الثانًذكرعراقًعمر حامد مصعب الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد98

1998-54.7011999الثانًذكرعراقًفراس ستار عبد الكرٌم الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد99

1998-53.9961999الثانًأنثىعراقًنجالء طٌعان جاسم الكمرالكهرباءالهندسةبغداد100


