
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2002-78.6552003األولذكرأردنًحكٌم حسٌن وهبة الشٌخالكهرباءالهندسة بغداد1

2002-72.8372003األولذكرعراقًكرٌم رحٌمة حسٌن الحمٌداويالكهرباءالهندسة بغداد2

2002-71.5562003األولذكرأردنًطارق عزات صالح الخطٌبالكهرباءالهندسة بغداد3

2002-71.242003األولذكرعراقًعلً كمال إبراهٌم بابانالكهرباءالهندسة بغداد4

2002-71.0292003األولأنثىعراقًتالٌن هاكوب كوركٌن كزوزٌانالكهرباءالهندسة بغداد5

2002-70.5862003األولذكرعراقًعلً محمد صادق الرماحًالكهرباءالهندسة بغداد6

2002-70.1522003األولذكرعراقًأحمد عبد الهادي فاضل الطائًالكهرباءالهندسة بغداد7

2002-69.9372003األولذكرعراقًأحمد عبد الحسٌن سلٌمان الطالبًالكهرباءالهندسة بغداد8

2002-69.8972003األولذكرعراقًطه فؤاد جاسمالكهرباءالهندسة بغداد9

2002-69.6312003األولذكرعراقًعلً حسام أحمد الخفاجًالكهرباءالهندسة بغداد10

2002-69.322003األولذكرعراقًمصطفى أحمد جاسمالكهرباءالهندسة بغداد11

2002-68.8022003األولذكرعراقًعامر عبٌد كرٌم الفتالويالكهرباءالهندسة بغداد12

2002-68.7532003األولذكرعراقًعماد حمود سلمان الجبوريالكهرباءالهندسة بغداد13

2002-68.5012003األولأنثىعراقًرجاء عباس علً الخالديالكهرباءالهندسة بغداد14

2002-68.4322003األولذكرعراقًمروان صبٌح عبد القادر نبهانالكهرباءالهندسة بغداد15

2002-68.3742003األولذكرأردنًمحمد زٌد أحمد ابو الكشكالكهرباءالهندسة بغداد16

2002-68.1852003األولذكرعراقًإبراهٌم محمد جواد جوٌد العلواالكهرباءالهندسة بغداد17

2002-67.9422003األولذكرعراقًزٌد فاضل كاظم الدفاعًالكهرباءالهندسة بغداد18

2002-67.922003األولذكرعراقًأسامة موفق سهم التمٌمًالكهرباءالهندسة بغداد19

2002-67.7482003األولذكرأردنًعدي محمد عرسان إبراهٌمالكهرباءالهندسة بغداد20

2002-67.742003األولذكرعراقًحٌدر عبد الحسٌن علًالكهرباءالهندسة بغداد21

2002-67.7152003األولذكرعراقًرافد رزوقً شامخ الزٌداويالكهرباءالهندسة بغداد22

2002-67.5692003األولذكرعراقًٌعقوب ٌوسف محمود المندالويالكهرباءالهندسة بغداد23

2002-67.42003األولذكرعراقًنافع إبراهٌم اسماعٌل البٌاتًالكهرباءالهندسة بغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2002-67.1442003األولذكرعراقًصاحب معضد دكمان البراجعالكهرباءالهندسة بغداد25

2002-66.7642003األولذكرعراقًٌاسر عبد الهادي كرٌم المسلماويالكهرباءالهندسة بغداد26

2002-66.4682003األولذكرعراقًادهم محمد صالح محمد البستانًالكهرباءالهندسة بغداد27

2002-66.4572003األولذكرعراقًصالح غالً بدن الجبوريالكهرباءالهندسة بغداد28

2002-66.1652003األولذكرعراقًٌاسر خضٌر عباسالكهرباءالهندسة بغداد29

2002-66.1332003األولذكرعراقًعالء كاظم عبٌدالكهرباءالهندسة بغداد30

2002-66.1172003األولأنثىعراقًرسل اسماعٌل جاسم السعديالكهرباءالهندسة بغداد31

2002-65.682003األولأنثىعراقًرشا محمد سالم البطًالكهرباءالهندسة بغداد32

2002-65.5232003األولذكرعراقًمحمد حسٌن جٌاد الناٌلًالكهرباءالهندسة بغداد33

2002-65.0842003األولذكرعراقًمهند نبٌل عٌسىالكهرباءالهندسة بغداد34

2002-64.6872003األولذكرفلسطٌنًأحمد مرعً سلٌم الشٌخ قاسمالكهرباءالهندسة بغداد35

2002-64.432003األولذكرعراقًعمار غازي مجٌد الدلٌمًالكهرباءالهندسة بغداد36

2002-64.3812003األولذكرعراقًعلً كامل نعاس الحسناويالكهرباءالهندسة بغداد37

2002-64.3282003األولذكرعراقًفراس فرنسٌس خموالكهرباءالهندسة بغداد38

2002-63.9022003األولذكرعراقًأحمد ساالر محمدالكهرباءالهندسة بغداد39

2002-63.8022003األولأنثىعراقًزٌنب هاشم حنون الجراجالكهرباءالهندسة بغداد40

2002-63.6412003األولذكرعراقًبالل عبد الرسول عبد هللا العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد41

2002-63.6352003األولذكرعراقًأشرف حمٌد محمود الشمريالكهرباءالهندسة بغداد42

2002-63.5542003األولذكرإٌرانًاٌاد أحمد عبد األمٌر المخزومًالكهرباءالهندسة بغداد43

2002-63.4372003األولأنثىعراقًنٌفٌن عدنان خلٌل التمٌمًالكهرباءالهندسة بغداد44

2002-63.1442003األولذكرعراقًعباس صوٌح عطٌة الظالمًالكهرباءالهندسة بغداد45

2002-63.1422003األولذكرعراقًسعٌد كردي سالم الكروشالكهرباءالهندسة بغداد46

2002-63.0392003األولذكرٌمنًجواد عبد هللا علًالكهرباءالهندسة بغداد47

2002-62.9322003األولذكرعراقًأمجد داود علًالكهرباءالهندسة بغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2002-62.6882003األولذكرأردنًمجاهد جهاد علًالكهرباءالهندسة بغداد49

2002-62.4442003األولذكرعراقًوسام سعدي عبد المحسن الشحمانًالكهرباءالهندسة بغداد50

2002-62.442003األولذكرعراقًحازم ثامر سعدون النصر هللاالكهرباءالهندسة بغداد51

2002-62.3912003األولذكرعراقًحسٌن سعدي حسٌن الفراتًالكهرباءالهندسة بغداد52

2002-62.3822003األولذكرعراقًعلً ٌونس مخٌبر الفرجًالكهرباءالهندسة بغداد53

2002-62.372003األولذكرعراقًضٌاء شكر حمود الصمٌدعًالكهرباءالهندسة بغداد54

2002-62.3462003األولذكرعراقًنعمان منذر ٌعقوب الطوٌلالكهرباءالهندسة بغداد55

2002-61.9762003األولذكرعراقًمحمد عبد الجبار أحمد السلمانًالكهرباءالهندسة بغداد56

2002-61.7642003األولذكرعراقًهٌثم محمد علً محمد حسٌن داعًالكهرباءالهندسة بغداد57

2002-61.6972003األولذكرأردنًمؤٌد حسن عبد الحً حسنٌنالكهرباءالهندسة بغداد58

2002-61.4862003األولذكرعراقًحسام سعد سلٌم بٌباالكهرباءالهندسة بغداد59

2002-60.612003األولذكرعراقًٌاسر لٌث عز الدٌن الصندوقالكهرباءالهندسة بغداد60

2002-60.4812003األولذكرعراقًعامر ٌاسٌن خلٌفة المشهدانًالكهرباءالهندسة بغداد61

2002-60.3582003األولذكرعراقًنور العرب حسٌن محمدالكهرباءالهندسة بغداد62

2002-60.1612003األولذكرعراقًتحسٌن سعد محمد العزاويالكهرباءالهندسة بغداد63

2002-59.9232003األولأنثىعراقًمنال قاسم عبٌد العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد64

2002-59.832003األولذكرعراقًعمار سعد جمٌل العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد65

2002-58.382003األولذكرعراقًهٌمن محمد صدٌقالكهرباءالهندسة بغداد66

2002-57.8542003األولذكرعراقًرأفت عماد كاظم المختارالكهرباءالهندسة بغداد67

2002-57.0242003األولذكرعراقًحٌدر حامد عزٌز الصالحًالكهرباءالهندسة بغداد68

2002-56.4822003األولأنثىعراقًصبا أحمد عرٌبًالكهرباءالهندسة بغداد69

2002-55.9932003الثانًذكرعراقًعمر إبراهٌم ٌوسف الجنابًالكهرباءالهندسة بغداد70


