
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1999-77.6412000األولذكرعراقًأحمد محروس راغب كافً القامة جًالكهرباءالهندسةبغداد1

1999-72.9432000األولذكرعراقًعلً طوٌج شاهٌن العبوديالكهرباءالهندسةبغداد2

1999-72.3392000األولذكرعراقًبراء منقذ عبد الجبار البكرالكهرباءالهندسةبغداد3

1999-71.4532000األولذكرعراقًعمار عادل حسن الشهربلًالكهرباءالهندسةبغداد4

1999-70.4032000األولذكرعراقًرٌاض فاخر خلف الهاشمًالكهرباءالهندسةبغداد5

1999-69.762000األولذكرعراقًنزار هادي عباس المسعوديالكهرباءالهندسةبغداد6

1999-68.1062000األولذكرعراقًأحمد ستار هادي التمٌمًالكهرباءالهندسةبغداد7

1999-66.6012000األولذكرعراقًبسام موفق عزٌز مطلوبالكهرباءالهندسةبغداد8

1999-66.182000الثانًذكرعراقًعماد جودت شبٌبالكهرباءالهندسةبغداد9

1999-64.5972000األولذكرعراقًعماد عبد هللا عباس آل عباسالكهرباءالهندسةبغداد10

1999-64.3032000األولذكرعراقًرٌاض باسل عبد الجبار الجنابًالكهرباءالهندسةبغداد11

1999-64.2212000األولذكرعراقًأحمد ثامر راضً الالمًالكهرباءالهندسةبغداد12

1999-64.2182000األولانثىعراقًأزهار عبد األمٌر صادقالكهرباءالهندسةبغداد13

1999-64.1352000األولذكرعراقًٌحٌى جاسم حربً الشبالويالكهرباءالهندسةبغداد14

1999-63.9832000األولذكرعراقًرٌاض علً عبد الحسٌن الهاللًالكهرباءالهندسةبغداد15

1999-63.7542000األولذكرعراقًأحمد أمٌر صالح الجعفريالكهرباءالهندسةبغداد16

1999-63.6522000األولذكرعراقًعالء أحمد حمٌد الخٌاطالكهرباءالهندسةبغداد17

1999-63.5552000األولذكرعراقًعلً عبد الرزاق عباسالكهرباءالهندسةبغداد18

1999-63.5282000األولذكرعراقًمشتاق طالب مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد19

1999-63.3342000األولانثىعراقًمٌساء عبد الحمٌد إبراهٌم الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد20

1999-63.0342000األولذكرعراقًعباس حسن برٌبر الدلفًالكهرباءالهندسةبغداد21

1999-62.7692000األولذكرعراقًمحمد رضا حكمت الجواريالكهرباءالهندسةبغداد22

1999-62.7112000األولذكرعراقًجورج خوشابا كوركٌسالكهرباءالهندسةبغداد23

1999-62.4612000األولذكرعراقًوسام عبد الزهرة كرٌم البدريالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1999-62.3642000األولذكرعراقًحٌدر عودة جبر البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد25

1999-62.2122000األولذكرعراقًادرٌس محمود خلٌل الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد26

1999-62.0882000األولانثىعراقًنغم اسماعٌل حسن الهاشمًالكهرباءالهندسةبغداد27

1999-61.9622000األولذكرعراقًعباس أحمد عواد العبٌديالكهرباءالهندسةبغداد28

1999-61.8852000األولذكرعراقًعصام إبراهٌم اسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد29

1999-61.8672000األولذكرعراقًأحمد نعمان عبد الستار السامرائًالكهرباءالهندسةبغداد30

1999-61.7622000األولذكرعراقًفاضل محمد لطٌفالكهرباءالهندسةبغداد31

1999-61.4682000الثانًذكرعراقًهانً حسٌن إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد32

1999-61.3422000األولذكرعراقًعباس فاضل محمود البٌاتًالكهرباءالهندسةبغداد33

1999-61.2192000األولذكرعراقًمصطفى حافظ زامل الساعديالكهرباءالهندسةبغداد34

1999-61.1512000األولانثىعراقًرٌم عامر عبد الكرٌم الحمدانًالكهرباءالهندسةبغداد35

1999-61.1292000األولذكرعراقًأحمد عبد األمٌر ساجت الدراجًالكهرباءالهندسةبغداد36

1999-61.0542000األولذكرعراقًحمزة مشتت مجفت داخل الساعديالكهرباءالهندسةبغداد37

1999-60.7362000األولانثىعراقًنهى صباح مسلمالكهرباءالهندسةبغداد38

1999-60.5672000األولذكرعراقًومٌض صباح شمعون ٌلدوالكهرباءالهندسةبغداد39

1999-60.2362000الثانًذكرعراقًكٌالن حمادي خلف القٌسًالكهرباءالهندسةبغداد40

1999-60.1172000األولذكرعراقًارتٌن اوانٌس نزرٌتالكهرباءالهندسةبغداد41

1999-60.082000األولانثىعراقًزٌنة عدنان عباس الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد42

1999-60.0752000األولانثىعراقًوسن علً الزم الساعديالكهرباءالهندسةبغداد43

1999-60.0672000األولذكرعراقًبالل حسن عباس الخالديالكهرباءالهندسةبغداد44

1999-60.0672000الثانًذكرعراقًعلً عبد الحمٌد بالسم السودانًالكهرباءالهندسةبغداد45

1999-59.9712000الثانًذكرعراقًحسٌن مزعل نصٌف الفتالويالكهرباءالهندسةبغداد46

1999-59.9072000األولذكرعراقًٌونس جاسم حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد47

1999-59.8792000األولانثىعراقًسهٌر عبد السالم عبد األمٌر االطرالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1999-59.8082000األولذكرعراقًاٌوب ثابت عبود النداويالكهرباءالهندسةبغداد49

1999-59.8042000األولذكرعراقًفراس اسام عبد الوهاب البلداويالكهرباءالهندسةبغداد50

1999-59.6312000األولأنثىعراقًضً رٌاض نصٌف جابكالكهرباءالهندسةبغداد51

1999-59.6222000الثانًذكرأردنًرٌاض محمود عبد القادرالكهرباءالهندسةبغداد52

1999-59.482000الثانًذكرعراقًٌاسر عبد هللا عبد القطبًالكهرباءالهندسةبغداد53

1999-59.1392000الثانًذكرعراقًعمار رشٌد محسن العانًالكهرباءالهندسةبغداد54

1999-58.882000األولذكرعراقًعبد علً متعب شاكر الشبلًالكهرباءالهندسةبغداد55

1999-58.8622000الثانًذكرعراقًحٌدر محمد مهديالكهرباءالهندسةبغداد56

1999-58.8542000الثانًذكرعراقًصفاء محمد سعٌد هادي الحلًالكهرباءالهندسةبغداد57

1999-58.7972000األولذكرعراقًعالء حسن ٌاسٌن إبراهٌم آل عبدالكهرباءالهندسةبغداد58

1999-58.7762000األولذكرعراقًضٌاء محمد علً الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد59

1999-58.6822000األولذكرعراقًفرات عبد الٌمة كاظمالكهرباءالهندسةبغداد60

1999-58.3922000األولانثىعراقًعلٌاء علً محسن الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد61

1999-58.3232000الثانًأنثىعراقًبٌمان حمٌد كرٌم الجافالكهرباءالهندسةبغداد62

1999-58.3122000األولذكرعراقًلٌون ادمون دارتان مٌناسالكهرباءالهندسةبغداد63

1999-58.312000األولانثىعراقًشٌماء مالك ناهً حسٌن علً العامالكهرباءالهندسةبغداد64

1999-58.2762000الثانًذكرعراقًاٌاد فارس نجٌب الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد65

1999-58.2592000األولانثىعراقًمٌادة محجوب ٌوسفالكهرباءالهندسةبغداد66

1999-58.212000األولذكرعراقًفاروق حكمت جاسم الجنابًالكهرباءالهندسةبغداد67

1999-57.8482000األولذكرعراقًسعد جدوع خضٌر الشمريالكهرباءالهندسةبغداد68

1999-57.9142000الثانًذكرأردنًعبد هللا محمد محمود الزعبًالكهرباءالهندسةبغداد69

1999-57.7372000الثانًذكرعراقًإٌهاب عودة مزعل االسديالكهرباءالهندسةبغداد70

1999-57.4962000الثانًذكرفلسطٌنًمهدي أحمد عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد71

1999-57.4832000الثانًذكرعراقًأٌسر محمود سلٌم الربٌعًالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1999-57.3912000الثانًذكرعراقًفراس غائب شكر السعديالكهرباءالهندسةبغداد73

1999-57.3182000األولذكرعراقًسعٌد فلٌح حسن الدهامًالكهرباءالهندسةبغداد74

1999-57.0982000األولانثىعراقًنورا رعد هادي الدلٌمًالكهرباءالهندسةبغداد75

1999-57.0832000الثانًذكرعراقًادور اورا سلٌفوالكهرباءالهندسةبغداد76

1999-57.0112000األولذكرلبنانًحسٌن كامل حسن قنبرالكهرباءالهندسةبغداد77

1999-56.9752000الثانًذكرعراقًصفوت عبد الخالق قادر الصالحًالكهرباءالهندسةبغداد78

1999-56.9682000الثانًذكرفلسطٌنًمحمد محً الدٌن محمد العبدالكهرباءالهندسةبغداد79

1999-56.9462000األولذكرعراقًفاخر حسام ناصر رسامالكهرباءالهندسةبغداد80

1999-56.6112000األولذكرعراقًحٌدر صاحب جواد الكوازالكهرباءالهندسةبغداد81

1999-56.5452000األولذكرعراقًمحمد خالد جبار طبانةالكهرباءالهندسةبغداد82

1999-56.4432000األولذكرعراقًبسام صاحب جبار السعٌديالكهرباءالهندسةبغداد83

1999-56.242000األولذكرعراقًزٌد فكرت ٌوسف هللا وٌرديالكهرباءالهندسةبغداد84

1999-55.8712000الثانًذكرعراقًأحمد كاظم فرج الموسويالكهرباءالهندسةبغداد85

1999-55.4662000الثانًذكرعراقًحٌدر صبٌح سالم النوفلًالكهرباءالهندسةبغداد86

1999-55.4272000الثانًذكرعراقًعلً جواد كاظم الجاسمالكهرباءالهندسةبغداد87

1999-55.0752000الثانًانثىعراقًرنا فخري عبد الرزاق االلوسًالكهرباءالهندسةبغداد88

1999-54.6592000األولذكرعراقًعمار بنوان جاسم البهادلًالكهرباءالهندسةبغداد89

1999-54.5122000األولذكرعراقًحسن عبد الستار حسنالكهرباءالهندسةبغداد90

1999-54.3822000الثانًذكرعراقًحٌدر قنبر حمٌد الطائًالكهرباءالهندسةبغداد91

1999-53.9852000الثانًانثىعراقًسوزان كاظم عبد األمٌر حسنالكهرباءالهندسةبغداد92

1999-53.3122000األولذكرعراقًفاضل علً عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد93


