
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2000-73.5792001األولذكرعراقًوسٌم كوركٌس داؤد رنخاالكهرباءالهندسة بغداد1

2000-73.0852001األولذكرعراقًإبراهٌم مالك صبري الجنابًالكهرباءالهندسة بغداد2

2000-72.0212001األولذكرعراقًإبراهٌم فهد جاسم الشمريالكهرباءالهندسة بغداد3

2000-69.4572001األولذكرعراقًأثٌل عبد الزهرة عبد الرضا الطائًالكهرباءالهندسة بغداد4

2000-69.2712001األولذكرعراقًعمر حسٌن حمد الجبوريالكهرباءالهندسة بغداد5

2000-69.2142001األولذكرعراقًعلً كرٌم نهر الفرٌجًالكهرباءالهندسة بغداد6

2000-69.0562001األولذكرعراقًمحمد جواد مرتضىالكهرباءالهندسة بغداد7

2000-68.0862001األولذكرعراقًحٌدر طارش حٌدرالكهرباءالهندسة بغداد8

2000-67.3492001األولذكرعراقًحٌدر فائق علً األعرجًالكهرباءالهندسة بغداد9

2000-67.2442001األولذكرعراقًضٌاء حلبوت محسن العطوانًالكهرباءالهندسة بغداد10

2000-67.22001األولذكرعراقًحسن هادي خلٌل الربٌعًالكهرباءالهندسة بغداد11

2000-66.3032001الثانًذكرأردنًزٌاد صبري موسى زٌدانالكهرباءالهندسة بغداد12

2000-64.9852001األولأنثىعراقًصبا طالب إبراهٌم البٌاتًالكهرباءالهندسة بغداد13

2000-64.7692001األولذكرعراقًٌحٌى داود سلمان المفتًالكهرباءالهندسة بغداد14

2000-64.4722001األولذكرعراقًمحمد صائب صالح العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد15

2000-63.7422001األولذكرعراقًمهند علً عبدهللا الخالديالكهرباءالهندسة بغداد16

2000-63.522001األولأنثىعراقًرنا عبد الكاظم ناجً الحدادالكهرباءالهندسة بغداد17

2000-63.482001األولذكرعربًأسامة محمدالكهرباءالهندسة بغداد18

2000-63.4472001األولذكرعراقًماهر شرٌف حسن آل موسىالكهرباءالهندسة بغداد19

2000-63.2942001األولذكرعراقًنبراس أمجد سعٌدالكهرباءالهندسة بغداد20

2000-62.4012001األولذكرعراقًعلً حسن علً زوٌنالكهرباءالهندسة بغداد21

2000-62.1662001األولذكرعراقًوائل حسٌن زاٌر السالمًالكهرباءالهندسة بغداد22

2000-62.0152001األولذكرعراقًعلً حمٌد هادي أحمد الفحامالكهرباءالهندسة بغداد23

2000-61.9922001األولذكرأردنًأشرف فهمً محمد شريالكهرباءالهندسة بغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2000-61.9712001األولذكرعراقًمحمد موفق فخري الشمريالكهرباءالهندسة بغداد25

2000-61.9672001الثانًذكرعراقًقاسم عامر قاسم شكريالكهرباءالهندسة بغداد26

2000-61.8312001األولأنثىعراقًبان اٌشو حنا الشابًالكهرباءالهندسة بغداد27

2000-61.7462001األولذكرعراقًحبٌب أحمد كاظم الزبٌديالكهرباءالهندسة بغداد28

2000-61.6322001األولذكرعراقًأحمد مروان عبد هللا الدباغالكهرباءالهندسة بغداد29

2000-61.622001األولذكرعراقًعالء حسٌن محسن المختارالكهرباءالهندسة بغداد30

2000-61.4392001األولذكرفلسطٌنًأحمد فهمً ٌوسفالكهرباءالهندسة بغداد31

2000-61.1342001الثانًذكرعراقًمجاهد طه مجٌد السامرائًالكهرباءالهندسة بغداد32

2000-61.0882001الثانًذكرعراقًسعد زهٌر نجٌبالكهرباءالهندسة بغداد33

2000-60.8482001الثانًذكرعراقًأنٌس عبد الجبارطاهر السلٌمًالكهرباءالهندسة بغداد34

2000-60.6762001األولذكرعراقًمحمد عبد الحسٌن محٌمٌد الطائًالكهرباءالهندسة بغداد35

2000-60.6732001الثانًذكرعراقًفراس سلمان نوري السامرائًالكهرباءالهندسة بغداد36

2000-60.6462001األولذكرعراقًرائد عبد الطٌف شاكر الخطٌبالكهرباءالهندسة بغداد37

2000-60.5792001الثانًذكرعراقًسرمد محمد علً ناصرالكهرباءالهندسة بغداد38

2000-60.5122001األولذكرأردنًسامر عبد الكرٌم فٌض هللا ابو خرمهالكهرباءالهندسة بغداد39

2000-60.2412001األولذكرعراقًنبٌل هالل طالب الحسنالكهرباءالهندسة بغداد40

2000-60.1472001األولذكرعراقًأحمد علً حسٌن الدلٌمًالكهرباءالهندسة بغداد41

2000-60.1442001األولأنثىعراقًإٌمان ساكن حكٌم الراويالكهرباءالهندسة بغداد42

2000-59.9182001األولذكرعراقًغٌث هاشم تبان السعديالكهرباءالهندسة بغداد43

2000-59.8732001األولذكرعراقًأنٌس ابو الصوف جواد الرماحًالكهرباءالهندسة بغداد44

2000-59.8692001األولذكرعراقًعزٌز عوٌد كلحٌوش الخفاجًالكهرباءالهندسة بغداد45

2000-59.7532001األولذكرعراقًأحمد نعمة خضٌر الدلٌمًالكهرباءالهندسة بغداد46

2000-59.5772001الثانًذكرعراقًشاكر محمود أحمد العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد47

2000-59.5252001األولذكرعراقًفرٌاد  جبار عربالكهرباءالهندسة بغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2000-59.5162001الثانًذكرعراقًعلً مٌثم فاضل عباس العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد49

2000-59.5052001األولأنثىعراقًعطاء ٌوسف عبد هللا الموسويالكهرباءالهندسة بغداد50

2000-59.4632001الثانًذكرعراقًزٌاد عبد اللطٌف علً كاظم الندوايالكهرباءالهندسة بغداد51

2000-59.3122001األولأنثىعراقًنهاد حمٌد جبر الدراجًالكهرباءالهندسة بغداد52

2000-59.2672001األولذكرعراقًحسن مهدي محمد صبري الكتبًالكهرباءالهندسة بغداد53

2000-59.2412001الثانًأنثىعراقًسناء عباس رضا آل نصر هللاالكهرباءالهندسة بغداد54

2000-59.122001األولذكرعراقًمحمد حسن شكريالكهرباءالهندسة بغداد55

2000-59.0992001األولذكرعراقًومٌض شامل عبد الفتاح المال حماديالكهرباءالهندسة بغداد56

2000-59.0362001الثانًأنثىعراقًلٌنا بهجت حمد الزهرونالكهرباءالهندسة بغداد57

2000-59.0152001الثانًذكرعراقًمعمر قحطان ذٌاب الطوٌلالكهرباءالهندسة بغداد58

2000-58.952001األولذكرعراقًرعد إبراهٌم علوانالكهرباءالهندسة بغداد59

2000-58.9282001الثانًذكرعراقًعلً عامر أحمد المختارالكهرباءالهندسة بغداد60

2000-58.9172001األولذكرعراقًحسٌن جاسم شوالة آل خوٌلدالكهرباءالهندسة بغداد61

2000-58.8042001األولذكرعراقًوضاح حاتم سالم الشمريالكهرباءالهندسة بغداد62

2000-58.6662001األولذكرعراقًفراس عصام خلٌل الحاتمالكهرباءالهندسة بغداد63

2000-58.3252001الثانًذكرعراقًبسمان صباح عزٌز جرجٌسالكهرباءالهندسة بغداد64

2000-58.252001األولأنثىعراقًبان جواد كاظم العامريالكهرباءالهندسة بغداد65

2000-58.1472001األولذكرعراقًعمار عٌسى اسماعٌل النداويالكهرباءالهندسة بغداد66

2000-58.0942001الثانًذكرعراقًفراس حمٌد حمزة خمٌس الداٌنًالكهرباءالهندسة بغداد67

2000-58.042001الثانًذكرعراقًأحمد إبراهٌم خماس السعٌديالكهرباءالهندسة بغداد68

2000-57.8062001الثانًذكرعراقًفارس محمد حسٌن المطلبًالكهرباءالهندسة بغداد69

2000-57.5972001الثانًأنثىعراقًشٌماء صاحب هاشم المشهدانًالكهرباءالهندسة بغداد70

2000-57.5812001األولذكرعراقًأحمد حسن علً القطبًالكهرباءالهندسة بغداد71

2000-57.5532001األولذكرعراقًمحمد حسٌن علً كاظم الهاشمًالكهرباءالهندسة بغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2000-57.5492001الثانًأنثىعراقًرٌم عبد الجبار عبد هللا المحروقالكهرباءالهندسة بغداد73

2000-57.52001األولأنثىعراقًفرح اٌاد جواد الزبٌديالكهرباءالهندسة بغداد74

2000-57.3482001الثانًذكرعراقًجمال جعفر مامً الحسٌنًالكهرباءالهندسة بغداد75

2000-56.9072001األولأنثىعراقًنوال حمٌد رشٌدالكهرباءالهندسة بغداد76

2000-56.8152001األولذكرعراقًمحمد عباس كاظم المجمعًالكهرباءالهندسة بغداد77

2000-56.7312001األولأنثىعراقًأسماء عبد الستار حسٌن الشرفانًالكهرباءالهندسة بغداد78

2000-56.7132001الثانًذكرعراقًمٌثم إبراهٌم مهدي القندرجًالكهرباءالهندسة بغداد79

2000-56.6912001الثانًأنثىعراقًحنان حسن كاظم العامريالكهرباءالهندسة بغداد80

2000-56.6512001الثانًذكرعراقًسهٌلة اسماعٌل فرج الهٌتًالكهرباءالهندسة بغداد81

2000-56.6172001الثانًذكرعراقًهشام هاشم جواد الموسويالكهرباءالهندسة بغداد82

2000-56.5612001األولأنثىعراقًإٌمان عناد عبد العباس الجبوريالكهرباءالهندسة بغداد83

2000-56.4212001األولذكرعراقًصفاء الدٌن ناصر سعد الجبوريالكهرباءالهندسة بغداد84

2000-56.2812001األولذكرعراقًمحمد عبد هللا امٌنالكهرباءالهندسة بغداد85

2000-56.0232001الثانًذكرعراقًأمٌر كاظم علً البٌرمًالكهرباءالهندسة بغداد86

2000-55.9162001األولذكرعراقًحسٌن علً جبر الكرٌطًالكهرباءالهندسة بغداد87

2000-55.8662001األولذكرعراقًنافع ودٌع امٌن الٌوسفالكهرباءالهندسة بغداد88

2000-55.752001الثانًأنثىعراقًوقار مقصود جسار الراويالكهرباءالهندسة بغداد89

2000-55.6862001األولذكرعراقًٌاسر ناظم اسماعٌل العانًالكهرباءالهندسة بغداد90

2000-54.9912001الثانًذكرعراقًخالد عبود حسن عباس الداوديالكهرباءالهندسة بغداد91

2000-54.7362001الثانًذكرعراقًبسٌم شاكر طالبالكهرباءالهندسة بغداد92

2000-54.3862001األولذكرعراقًعمار نصٌر جعفر سمٌسمالكهرباءالهندسة بغداد93


