
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2001-76.8032002األولذكرعراقًنصٌر عبد السٌد مطٌر السرايالكهرباءالهندسة بغداد1

2001-70.8382002األولذكرعراقًنشأت شوقً قدوري العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد2

2001-68.3892002األولذكرعراقًأسامة باسل أدمون رزوقالكهرباءالهندسة بغداد3

2001-67.4582002األولذكرعراقًمحمد فاضل حسٌن القرغولًالكهرباءالهندسة بغداد4

2001-66.6032002األولأنثىعراقًزٌنة حسن عبد الرسول الصرافالكهرباءالهندسة بغداد5

2001-65.7732002األولذكرعراقًحٌدر عاٌد محمد الجمٌلًالكهرباءالهندسة بغداد6

2001-65.522002األولذكرعراقًأثٌر إبراهٌم عمران السعديالكهرباءالهندسة بغداد7

2001-65.3272002األولذكرعراقًحٌدر جمعة طعمة السعديالكهرباءالهندسة بغداد8

2001-64.8112002األولذكرعراقًهشام صفاء الدٌن هاشم البزازالكهرباءالهندسة بغداد9

2001-64.4332002األولذكرعراقًعلً محمد حسٌن كاظم الجوديالكهرباءالهندسة بغداد10

2001-64.3182002األولذكرعراقًصادق فرحان عطٌة الكنانًالكهرباءالهندسة بغداد11

2001-64.2362002األولذكرعراقًٌاسر مهدي مصطفى الحسٌنًالكهرباءالهندسة بغداد12

2001-64.0552002األولذكرعراقًعلً سالم مشتت الغوازيالكهرباءالهندسة بغداد13

2001-63.972002األولذكرعراقًلٌث مصطفى حسن الجوادالكهرباءالهندسة بغداد14

2001-63.9232002األولذكرأردنًرٌاض محمد أحمدالكهرباءالهندسة بغداد15

2001-63.8332002األولأنثىعراقًعبٌر هادي أحمد الدلٌمًالكهرباءالهندسة بغداد16

2001-63.7372002األولذكرعراقًعلً محمد عبد الرضاالكهرباءالهندسة بغداد17

2001-63.3752002األولأنثىفلسطٌنٌةمٌساء خالد حسٌن عوادالكهرباءالهندسة بغداد18

2001-63.1612002األولذكرعراقًرحٌم كاطع عبد المٌاحًالكهرباءالهندسة بغداد19

2001-63.0992002الثانًذكرعراقًعامر إبراهٌم عبد األمٌر الخفاجًالكهرباءالهندسة بغداد20

2001-63.0932002األولأنثىعراقًمٌس عبد الفتاح جمٌل الصافًالكهرباءالهندسة بغداد21

2001-62.8152002األولذكرعراقًعلً نور هاديالكهرباءالهندسة بغداد22

2001-62.7072002األولذكرعراقًتحسٌن علً حسٌن محمد رضا الالمًالكهرباءالهندسة بغداد23

2001-62.6862002األولذكرعراقًحسٌن محمد حمٌد الخزرجًالكهرباءالهندسة بغداد24
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2001-62.5122002الثانًذكرعراقًعلً فائق رزٌج العكبًالكهرباءالهندسة بغداد25

2001-62.3422002الثانًذكرعراقًأحمد كامل جمالالكهرباءالهندسة بغداد26

2001-62.3142002األولذكرعراقًمحمد عبد اللطٌف محمد شعبانالكهرباءالهندسة بغداد27

2001-62.2682002األولذكرعراقًباسم محمد مصطفى الشمريالكهرباءالهندسة بغداد28

2001-62.032002األولذكرعراقًنوفل حسن جاسم العامريالكهرباءالهندسة بغداد29

2001-61.7032002األولذكرعراقًأزهر غازي حسٌن الحوٌزيالكهرباءالهندسة بغداد30

2001-61.6522002الثانًذكرعراقًحٌدر ظاهر شوكت البٌاتًالكهرباءالهندسة بغداد31

2001-61.642002األولذكرعراقًجواد كاظم عكلة العقابًالكهرباءالهندسة بغداد32

2001-60.9152002األولذكرعراقًمحمود حسٌن علوان حنشلالكهرباءالهندسة بغداد33

2001-60.7572002األولذكرعراقًمٌثم كاظم حسن الساعديالكهرباءالهندسة بغداد34

2001-60.682002األولذكرعراقًمنتظر صالح جبر الوائلًالكهرباءالهندسة بغداد35

2001-60.6552002األولذكرعراقًعمر فاضل عباسالكهرباءالهندسة بغداد36

2001-60.5992002األولذكرعراقًتحسٌن عاشور مهدي اإلبراهٌمًالكهرباءالهندسة بغداد37

2001-60.5662002األولذكرعراقًعمر ٌاسٌن عبد الحافظ طه الشٌخالكهرباءالهندسة بغداد38

2001-60.3612002األولذكرعراقًمصطفى عطٌة طالب الجبوريالكهرباءالهندسة بغداد39

2001-60.3192002الثانًذكرعراقًمهند محمد حمد الزهواتالكهرباءالهندسة بغداد40

2001-60.3162002األولذكرعراقًحٌدر ماجد مطشر النصريالكهرباءالهندسة بغداد41

2001-60.1922002األولأنثىعراقًنورس حسٌن محمد الحلًالكهرباءالهندسة بغداد42

2001-60.1482002األولذكرعراقًمحمد فالح حسن الخلٌفًالكهرباءالهندسة بغداد43

2001-60.0222002األولذكرعراقًعمار رٌاض عبد الصاحب الطحانالكهرباءالهندسة بغداد44

2001-59.942002األولذكرعراقًقاسم حسن مزهر الشٌبانًالكهرباءالهندسة بغداد45

2001-59.9022002األولذكرعراقًانس نوري ٌونس الجنابًالكهرباءالهندسة بغداد46

2001-59.8682002األولذكرعراقًعمر عماد الدٌن كاظم العبوسًالكهرباءالهندسة بغداد47

2001-59.8672002األولذكرعراقًسرمد عثمان فتاح الجمورالكهرباءالهندسة بغداد48
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2001-59.8192002األولأنثىعراقًضحى صفاء حمٌد الحدادالكهرباءالهندسة بغداد49

2001-59.5032002األولذكرعراقًصادق نعمة بزون الحسٌنالكهرباءالهندسة بغداد50

2001-59.2022002الثانًذكرأردنًصاٌل عبد هللا همامالكهرباءالهندسة بغداد51

2001-58.7952002الثانًأنثىعراقًبان محمود ٌاسٌن الساعديالكهرباءالهندسة بغداد52

2001-58.6992002الثانًذكرعراقًفهد نمرود دنخة البازيالكهرباءالهندسة بغداد53

2001-58.4362002األولذكرعراقًاسعد كاظم راضً التمٌمًالكهرباءالهندسة بغداد54

2001-58.3082002الثانًذكرعراقًٌوسف نبٌل ٌوسف مرمرجًالكهرباءالهندسة بغداد55

2001-58.2932002الثانًذكرعراقًمروان منال سعٌد الشوٌلًالكهرباءالهندسة بغداد56

2001-58.1572002األولذكرعراقًحقً اسماعٌل محمد الدلٌمًالكهرباءالهندسة بغداد57

2001-58.0742002األولذكرعراقًسبهان أحمد فتحً البدرانًالكهرباءالهندسة بغداد58

2001-57.9852002األولذكرعراقًباسم عبد السادة محسن الركابًالكهرباءالهندسة بغداد59

2001-57.8592002األولذكرعراقًحسنٌن محمد عبد الغنً العزاويالكهرباءالهندسة بغداد60

2001-57.7122002الثانًأنثىعراقًرنا عماد عبد الجبار الهاشمًالكهرباءالهندسة بغداد61

2001-57.0582002األولأنثىعراقًنورا عبد هللا مجٌد المطٌريالكهرباءالهندسة بغداد62

2001-57.0462002الثانًذكرعراقًعالء عبد الحسن سالم السالمالكهرباءالهندسة بغداد63

2001-57.0452002الثانًذكرعراقًتمام علً عبد المحسن االسديالكهرباءالهندسة بغداد64

2001-56.8482002الثانًذكرعراقًفالح محمد حسٌن إبراهٌم الخفافالكهرباءالهندسة بغداد65

2001-56.7992002األولذكرعراقًنشأت نظٌر زكً العانًالكهرباءالهندسة بغداد66

2001-56.622002الثانًذكرأردنًواصل فرٌح فرحانالكهرباءالهندسة بغداد67

2001-56.5722002الثانًذكرعراقًعلً حسٌن ناصر الخلٌفالكهرباءالهندسة بغداد68

2001-562002الثانًأنثىعراقًهدٌل عصام محمد الطائًالكهرباءالهندسة بغداد69

2001-55.572002الثانًذكرعراقًوسام سعد هاشم جودة السراجًالكهرباءالهندسة بغداد70

2001-55.452002الثانًذكرعراقًرائد فاضل عبد الستار العانًالكهرباءالهندسة بغداد71

2001-55.3142002الثانًذكرعراقًسامر سهٌل عبدالكهرباءالهندسة بغداد72
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2001-55.1992002األولذكرعراقًسامر ماجد شاكر العانًالكهرباءالهندسة بغداد73

2001-54.8592002الثانًذكرعراقًآري خالد وهاب أحمدالكهرباءالهندسة بغداد74

2001-54.1252002الثانًذكرتشاديصالح محمد ٌوسفالكهرباءالهندسة بغداد75


