
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2004-83.8152005األولذكرعراقًأحمد فرٌدون فاضلالكهرباءالهندسة بغداد1

2004-77.772005األولذكرعراقًمرتضى جواد كاظمالكهرباءالهندسة بغداد2

2004-76.6242005األولذكرعراقًفٌكٌن دٌكران ملكونالكهرباءالهندسة بغداد3

2004-74.392005األولذكرعراقًحسٌن عبد المحسن كاظمالكهرباءالهندسة بغداد4

2004-72.7082005األولذكرعراقًحسٌن هادي عبد الواحدالكهرباءالهندسة بغداد5

2004-72.1122005األولذكرعراقًأمجد محمد كرٌمالكهرباءالهندسة بغداد6

2004-71.7432005األولأنثىعراقًشهد مجٌب عبد الرزاقالكهرباءالهندسة بغداد7

2004-70.4252005األولأنثىعراقًآن منصور توماالكهرباءالهندسة بغداد8

2004-70.3222005األولذكرعراقًعمار صالح مهديالكهرباءالهندسة بغداد9

2004-69.9782005األولأنثىعراقًمٌنا رافد محمد ٌاسٌنالكهرباءالهندسة بغداد10

2004-69.8212005األولذكرعراقًاسعد صبٌر عبد السادةالكهرباءالهندسة بغداد11

2004-69.6322005األولذكرعراقًسٌف الدٌن عبد األمٌرالكهرباءالهندسة بغداد12

2004-68.8882005األولذكرعراقًعلً سعد جواد الوكٌلالكهرباءالهندسة بغداد13

2004-68.6682005األولذكرعراقًأحمد لعٌبً لفتة البٌضانًالكهرباءالهندسة بغداد14

2004-68.0622005األولذكرعراقًمحمد سالم علوانالكهرباءالهندسة بغداد15

2004-67.0892005األولذكرعراقًمٌالد محمد حسن عباس الخفاجًالكهرباءالهندسة بغداد16

2004-67.082005األولذكرعراقًناصر عٌاش موسىالكهرباءالهندسة بغداد17

2004-66.4952005األولذكرعراقًمهند وحٌد حسٌنالكهرباءالهندسة بغداد18

2004-66.3682005األولذكرعراقًعلً سعدون مطٌرالكهرباءالهندسة بغداد19

2004-66.0392005األولذكرعراقًعلً غسان عبد علًالكهرباءالهندسة بغداد20

2004-66.0232005األولذكرعراقًحٌدر عبد األمٌر حسنالكهرباءالهندسة بغداد21

2004-65.0562005األولذكرعراقًزٌد عمر طه الحماديالكهرباءالهندسة بغداد22

2004-64.8912005الثانًذكرعراقًرائد مطلك رشٌدالكهرباءالهندسة بغداد23

2004-64.6912005األولذكرعراقًوسام سعد عبد القادرالكهرباءالهندسة بغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2004-64.4372005األولذكرعراقًمحمد جبار عبٌدالكهرباءالهندسة بغداد25

2004-64.1972005األولذكرعراقًخالد أحمد خالدالكهرباءالهندسة بغداد26

2004-63.9282005األولذكرعراقًحسٌن عبد الواحد سكرانالكهرباءالهندسة بغداد27

2004-63.9132005األولذكرعراقًأحمد شاكر محمودالكهرباءالهندسة بغداد28

2004-63.8322005األولذكرعراقًمحمد سامً مهديالكهرباءالهندسة بغداد29

2004-63.6272005األولذكرعراقًعلً ماهر خلٌلالكهرباءالهندسة بغداد30

2004-63.4312005األولذكرعراقًصدام صبحً سلمانالكهرباءالهندسة بغداد31

2004-63.372005األولذكرعراقًعقٌل عمران موسىالكهرباءالهندسة بغداد32

2004-63.2392005األولذكرعراقًفٌصل غازي ناصرالكهرباءالهندسة بغداد33

2004-62.8842005األولذكرعراقًعالء عبد الحسٌن مشكورالكهرباءالهندسة بغداد34

2004-62.8692005الثانًذكرعراقًأحمد صفاء ناجًالكهرباءالهندسة بغداد35

2004-62.7642005الثانًأنثىعراقًهدى نصر عبدالكهرباءالهندسة بغداد36

2004-62.7472005األولذكرعراقًأنٌس مجٌد جابرالكهرباءالهندسة بغداد37

2004-62.5772005الثانًذكرعراقًمصطفى خالد حسٌنالكهرباءالهندسة بغداد38

2004-62.2542005األولذكرعراقًمثنى رزاق إبراهٌمالكهرباءالهندسة بغداد39

2004-62.2542005األولذكرعراقًأحمد عبد الوهاب رضا محمد الركابًالكهرباءالهندسة بغداد40

2004-62.2312005األولأنثىعراقًنور مالك صفاءالكهرباءالهندسة بغداد41

2004-62.0972005األولذكرعراقًحٌدر عبد السادة حسنالكهرباءالهندسة بغداد42

2004-61.9052005األولذكرعراقًأوس حبٌب اسعد العانًالكهرباءالهندسة بغداد43

2004-61.8092005األولذكرعراقًنصٌر رزاق كاظمالكهرباءالهندسة بغداد44

2004-61.5782005األولذكرعراقًعقٌل داود حسٌنالكهرباءالهندسة بغداد45

2004-61.4962005الثانًذكرعراقًولٌد خالد اسماعٌلالكهرباءالهندسة بغداد46

2004-61.3022005األولذكرعراقًغسان عدنان مجٌدالكهرباءالهندسة بغداد47

2004-61.2752005الثانًذكرعراقًزٌاد كمٌل هاديالكهرباءالهندسة بغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2004-60.952005األولذكرعراقًغزوان عامر عدايالكهرباءالهندسة بغداد49

2004-60.8152005األولذكرعراقًأحمد حبٌب عبودالكهرباءالهندسة بغداد50

2004-60.7862005الثانًذكرعراقًمثنى عبد هللا كاظمالكهرباءالهندسة بغداد51

2004-60.7812005األولذكرعراقًفارس ستار هاديالكهرباءالهندسة بغداد52

2004-60.7542005الثانًذكرعراقًعلً فالح كاظمالكهرباءالهندسة بغداد53

2004-60.692005الثانًذكرعراقًفراس راجح عبد هللا الصالحالكهرباءالهندسة بغداد54

2004-60.6642005األولذكرعراقًمحمد محً شنتاف الشمريالكهرباءالهندسة بغداد55

2004-60.2922005األولذكرعراقًمهدي حامد مهديالكهرباءالهندسة بغداد56

2004-60.2072005األولذكرعراقًأحمد  همام محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد57

2004-59.8152005الثانًذكرعراقًأمجد حسٌن حسنالكهرباءالهندسة بغداد58

2004-59.7672005األولذكرعراقًأحمد عبد الكاظم جابر الشاهرالكهرباءالهندسة بغداد59

2004-59.7662005الثانًأنثىعراقًدٌانا صباح عبدالكهرباءالهندسة بغداد60

2004-59.6742005الثانًذكرعراقًوسام صاحب عبد الرضا العبٌديالكهرباءالهندسة بغداد61

2004-59.6652005األولذكرعراقًعلً جاسم عبود الخفاجًالكهرباءالهندسة بغداد62

2004-59.6462005الثانًأنثىعراقًرجاء حمزة محًالكهرباءالهندسة بغداد63

2004-59.1532005الثانًذكرعراقًعلً فاضل طاهرالكهرباءالهندسة بغداد64

2004-58.9482005الثانًذكرعراقًمهند شاكر جوادالكهرباءالهندسة بغداد65

2004-58.8282005األولأنثىعراقًهدٌل عدنان محسنالكهرباءالهندسة بغداد66

2004-58.5872005األولذكرعراقًعلً عبد الحسٌن جمعةالكهرباءالهندسة بغداد67

2004-58.5412005األولذكرعراقًأنمار محمد عبد الحسٌن الرفٌعًالكهرباءالهندسة بغداد68

2004-58.5352005األولذكرعراقًمحمد منذر محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد69

2004-58.1792005الثانًذكرعراقًرائد علً كاظم المنصوريالكهرباءالهندسة بغداد70

2004-57.8972005األولذكرعراقًعلً كمال حمٌدالكهرباءالهندسة بغداد71

2004-57.8792005األولذكرعراقًحٌدر خضٌر علًالكهرباءالهندسة بغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2004-57.8452005الثانًذكرعراقًفارس غالب عبد الزهرةالكهرباءالهندسة بغداد73

2004-57.6232005الثانًذكرعراقًأحمد قاسم جابرالكهرباءالهندسة بغداد74

2004-57.522005األولذكرعراقًحٌدر صبٌح جعفرالكهرباءالهندسة بغداد75

2004-57.4612005الثانًذكرعراقًغسان محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد76

2004-57.4572005الثانًذكرعراقًمحسن فاضل محسنالكهرباءالهندسة بغداد77

2004-57.4362005الثانًذكرعراقًمحمد علً عزٌزالكهرباءالهندسة بغداد78

2004-57.2942005الثانًذكرعراقًحٌدر جمعة شٌاعالكهرباءالهندسة بغداد79

2004-57.0182005الثانًذكرعراقًأحمد علً حسون الجٌزانًالكهرباءالهندسة بغداد80

2004-56.7442005األولذكرعراقًسوران محمد نوريالكهرباءالهندسة بغداد81

2004-56.6592005الثانًذكرعراقًعالء حسٌن عبد هللاالكهرباءالهندسة بغداد82

2004-56.3462005األولأنثىعراقًنور صبحً علًالكهرباءالهندسة بغداد83

2004-56.1222005الثانًذكرعراقًجنٌن عبد النبًالكهرباءالهندسة بغداد84

2004-56.0122005الثانًذكرعراقًمصطفى محمد ٌوسف الراويالكهرباءالهندسة بغداد85

2004-55.7822005األولذكرعراقًأحمد عبد الرسول محمودالكهرباءالهندسة بغداد86

2004-55.7072005الثانًأنثىعراقًلمٌاء حمٌد حمزةالكهرباءالهندسة بغداد87

2004-55.6462005الثانًذكرعراقًوسام عٌدان حاويالكهرباءالهندسة بغداد88

2004-55.5612005الثانًذكرعراقًأحمد قاسم عوادالكهرباءالهندسة بغداد89

2004-55.0132005الثانًذكرعراقًأمٌر محمد عبد العزاويالكهرباءالهندسة بغداد90

2004-54.4742005األولأنثىعراقًنور معتصم عبد القادرالكهرباءالهندسة بغداد91

2004-53.7712005الثانًأنثىعراقًمروة أزهر محمدالكهرباءالهندسة بغداد92

2004-53.092005الثانًذكرعراقًأحمد جعفر سلمانالكهرباءالهندسة بغداد93

2004-50.9452005الثانًذكرعراقًعمار عبد المهديالكهرباءالهندسة بغداد94


