
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2003-81.1212004األولذكرعراقًمحمد ناظم عباسالكهرباءالهندسة بغداد1

2003-77.9522004األولأنثىعراقًأسماء طه سعدونالكهرباءالهندسة بغداد2

2003-74.4182004األولأنثىعراقًآالء شكر فاضل البٌاتًالكهرباءالهندسة بغداد3

2003-73.6062004األولأنثىعراقًالحان بولص ٌوسف عربالكهرباءالهندسة بغداد4

2003-72.3462004األولأنثىعراقًهند علً حسٌن التمٌمًالكهرباءالهندسة بغداد5

2003-71.5772004األولأنثىعراقًمٌس وضاح حمٌد خلٌل القٌسًالكهرباءالهندسة بغداد6

2003-71.522004األولأنثىعراقًآلٌك باكرام موسٌس دٌرها كوبٌانالكهرباءالهندسة بغداد7

2003-71.2932004األولذكرعراقًبشار معن فخري الٌاورالكهرباءالهندسة بغداد8

2003-70.8742004األولذكرعراقًعمار راتب غافل الكبٌسًالكهرباءالهندسة بغداد9

2003-70.2922004األولذكرعراقًحسن علً غالًالكهرباءالهندسة بغداد10

2003-70.0172004األولذكرعراقًاحسان حسٌن عبد القادر البكارالكهرباءالهندسة بغداد11

2003-69.6132004األولأنثىعراقًسالٌن فاروقالكهرباءالهندسة بغداد12

2003-69.0732004األولأنثىعراقًفرح جواد لفتة الشطاويالكهرباءالهندسة بغداد13

2003-68.9172004األولذكرعراقًحازم اسماعٌل كاظم الزٌديالكهرباءالهندسة بغداد14

2003-68.8222004األولذكرعراقًسٌف صباح سامًالكهرباءالهندسة بغداد15

2003-68.3552004األولذكرعراقًعمار هادي مهدي الزبٌديالكهرباءالهندسة بغداد16

2003-67.9562004األولأنثىعراقًجوان محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد17

2003-67.0662004األولذكرعراقًسرمد ناجً رفعت السالمالكهرباءالهندسة بغداد18

2003-66.7022004األولذكرعراقًمروان عدنان محمود المشاٌخًالكهرباءالهندسة بغداد19

2003-65.9192004األولذكرعراقًحٌدر عامر سلمانالكهرباءالهندسة بغداد20

2003-65.7712004األولذكرعراقًمؤٌد صباح منهلالكهرباءالهندسة بغداد21

2003-65.6622004األولذكرعراقًضرغام رزاق محسن الطٌارالكهرباءالهندسة بغداد22

2003-65.5712004األولذكرعراقًمهند فوزي كاظمالكهرباءالهندسة بغداد23

2003-65.4462004األولذكرعراقًولٌد عزاوي أحمد العزاويالكهرباءالهندسة بغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2003-64.982004األولذكرعراقًشاهٌن جعفر خورشٌد علً كوزالكهرباءالهندسة بغداد25

2003-64.9332004األولذكرعراقًرافد داود كاطعالكهرباءالهندسة بغداد26

2003-64.8962004األولذكرعراقًعباس فاضل صابرالكهرباءالهندسة بغداد27

2003-64.6952004األولذكرعراقًمحمد عبد الرسول جاسم الجمٌلًالكهرباءالهندسة بغداد28

2003-64.5322004األولذكرعراقًأحمد محً الدٌن أحمدالكهرباءالهندسة بغداد29

2003-64.3652004األولذكرعراقًٌاسر محمد عبد الرسول المصالويالكهرباءالهندسة بغداد30

2003-63.832004األولذكرعراقًعلً عبد الجبار حسٌن السماويالكهرباءالهندسة بغداد31

2003-63.3972004األولذكرعراقًثابت خضٌر عباسالكهرباءالهندسة بغداد32

2003-63.3742004األولذكرعراقًٌاسر فارس عبد الحمٌدالكهرباءالهندسة بغداد33

2003-62.9372004األولذكرعراقًدرون نهاد حسنالكهرباءالهندسة بغداد34

2003-62.7262004األولذكرعراقًفؤاد فالح عبد هللا العانًالكهرباءالهندسة بغداد35

2003-62.6152004األولذكرعراقًحٌدر موفق ٌونسالكهرباءالهندسة بغداد36

2003-62.5772004األولأنثىعراقًبٌداء عبد الحسٌن خرٌبط البٌضانًالكهرباءالهندسة بغداد37

2003-62.4622004األولذكرعراقًمنتظر ناجح عبودالكهرباءالهندسة بغداد38

2003-62.3182004األولأنثىعراقًحال عبد الجبار غضبانالكهرباءالهندسة بغداد39

2003-62.2982004األولذكرعراقًلؤي عبد االحد إبراهٌم حناالكهرباءالهندسة بغداد40

2003-62.052004األولذكرعراقًمٌثم عبد نعمةالكهرباءالهندسة بغداد41

2003-61.9132004األولأنثىعراقًهناء جبار سعٌد الركابًالكهرباءالهندسة بغداد42

2003-61.6252004األولذكرعراقًانس فؤاد محسنالكهرباءالهندسة بغداد43

2003-61.4592004األولذكرعراقًحسٌن عبد األمٌر محمد رضا الصباغالكهرباءالهندسة بغداد44

2003-61.3732004األولأنثىعراقًبٌداء جواد كاظمالكهرباءالهندسة بغداد45

2003-60.8642004الثانًذكرعراقًحٌدر حسن عباس الكاكًالكهرباءالهندسة بغداد46

2003-60.7312004األولذكرعراقًٌوسف حمه شوكر عزٌزالكهرباءالهندسة بغداد47

2003-60.6662004الثانًذكرعراقًطارق رافع عبد العزاويالكهرباءالهندسة بغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2003-60.5962004األولذكرعراقًزٌن عبد الرزاق محمود علوشالكهرباءالهندسة بغداد49

2003-60.5222004األولذكرعراقًمصطفى أحمد محمد رشٌدالكهرباءالهندسة بغداد50

2003-60.3652004األولذكرعراقًعمار جبار كاطع مائع التمٌمًالكهرباءالهندسة بغداد51

2003-60.1442004األولذكرعراقًطٌف حمٌد محمد التمٌمًالكهرباءالهندسة بغداد52

2003-60.0322004الثانًذكرعراقًعالء أنٌس حنا الشامًالكهرباءالهندسة بغداد53

2003-59.9852004األولذكرعراقًاحسان اسماعٌل سلمانالكهرباءالهندسة بغداد54

2003-59.9782004األولذكرعراقًسجاد سعٌد طاهر السعديالكهرباءالهندسة بغداد55

2003-59.9152004األولذكرعراقًحسن فاضل حمزةالكهرباءالهندسة بغداد56

2003-59.8452004األولذكرعراقًحمٌد ٌوسف عبد الساعديالكهرباءالهندسة بغداد57

2003-59.7372004الثانًذكرعراقًعدي عبد الحسن حٌدر الدبٌسًالكهرباءالهندسة بغداد58

2003-59.7292004الثانًذكرعراقًٌاسر عامر رشٌد العانًالكهرباءالهندسة بغداد59

2003-59.5472004الثانًذكرعراقًأسامة حمزة مبارك الراويالكهرباءالهندسة بغداد60

2003-59.3522004الثانًأنثىعراقًانوار عاجل موسىالكهرباءالهندسة بغداد61

2003-58.2022004الثانًذكرعراقًهمام حسٌن عباس الفتالويالكهرباءالهندسة بغداد62

2003-58.1162004األولأنثىعراقًشهالء شكر حمٌد العكٌديالكهرباءالهندسة بغداد63

2003-57.8892004الثانًذكرعراقًقٌس عبد األمٌر كاظم العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد64

2003-57.3972004الثانًذكرعراقًرقً نجم عبود العامريالكهرباءالهندسة بغداد65

2003-56.962004الثانًذكرعراقًحسنٌن طالب جواد الحصٌداويالكهرباءالهندسة بغداد66

2003-56.7322004الثانًذكرعراقًسلمان عزٌز داخل العكٌلًالكهرباءالهندسة بغداد67

2003-56.7192004الثانًذكرعراقًسٌف أحمد محمد جواد المشهديالكهرباءالهندسة بغداد68

2003-55.7572004الثانًذكرعراقًاٌاد سعٌد عزٌزالكهرباءالهندسة بغداد69

2003-55.5832004الثانًذكرعراقًحٌدر محمود عبد الحسٌنالكهرباءالهندسة بغداد70

2002-56.4822003األولأنثىعراقًصبا أحمد عرٌبًالكهرباءالهندسة بغداد69

2002-55.9932003الثانًذكرعراقًعمر إبراهٌم ٌوسف الجنابًالكهرباءالهندسة بغداد70


