
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2006-79.6882007األولذكرعراقًعلً محمود سلمانالكهرباءالهندسة بغداد1

2006-78.9622007األولذكرعراقًٌاسر ساجد عودةالكهرباءالهندسة بغداد2

2006-76.8322007األولذكرعراقًعلً صباح مهديالكهرباءالهندسة بغداد3

2006-76.722007األولذكرعراقًأحمد جبار عباسالكهرباءالهندسة بغداد4

2006-76.6432007األولأنثىعراقًمٌادة ٌوسف هٌالنالكهرباءالهندسة بغداد5

2006-75.9562007األولأنثىعراقًعزة عبد العباس فٌاضالكهرباءالهندسة بغداد6

2006-75.6342007األولذكرعراقًعلً خلٌل إبراهٌمالكهرباءالهندسة بغداد7

2006-75.5952007األولذكرعراقًأحمد سعد مجٌدالكهرباءالهندسة بغداد8

2006-75.5332007األولذكرعراقًهٌثم سعدون عفتانالكهرباءالهندسة بغداد9

2006-71.6022007األولذكرعراقًرامً رفعت بطرسالكهرباءالهندسة بغداد10

2006-69.4962007األولذكرعراقًزٌد شكري محمودالكهرباءالهندسة بغداد11

2006-68.8832007األولذكرعراقًعلً صالح كاطعالكهرباءالهندسة بغداد12

2006-68.6632007األولذكرعراقًكرم رحٌم نكروزالكهرباءالهندسة بغداد13

2006-68.4492007األولذكرعراقًعلً شاكر جبرالكهرباءالهندسة بغداد14

2006-68.2212007األولأنثىعراقًرنا طارق خوشاباالكهرباءالهندسة بغداد15

2006-67.8122007األولذكرعراقًعلً جاسم محمدالكهرباءالهندسة بغداد16

2006-65.7122007األولذكرعراقًمنتظر قاسم عبد الحسنالكهرباءالهندسة بغداد17

2006-65.4982007األولأنثىعراقًزهراء سعد جابرالكهرباءالهندسة بغداد18

2006-65.3712007األولذكرعراقًإٌهاب عبد الغفور محمدالكهرباءالهندسة بغداد19

2006-63.9152007األولأنثىعراقًزٌنب علً حبٌبالكهرباءالهندسة بغداد20

2006-63.8682007األولأنثىعراقًهند سعد محمودالكهرباءالهندسة بغداد21

2006-63.8412007األولأنثىعراقًفاٌلت حكمت فرجالكهرباءالهندسة بغداد22

2006-63.8262007األولذكرعراقًأحمد اٌاد محمدالكهرباءالهندسة بغداد23

2006-63.5032007األولذكرعراقًعلً حسٌن سراجالكهرباءالهندسة بغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2006-63.1452007األولذكرعراقًعلً ناظم حسٌنالكهرباءالهندسة بغداد25

2006-63.0162007الثانًأنثىعراقًعائشة ذٌاب عبدالكهرباءالهندسة بغداد26

2006-62.982007األولأنثىعراقًزٌنة أحمد خلٌلالكهرباءالهندسة بغداد27

2006-62.882007األولأنثىعراقًسجا سهٌر نجٌبالكهرباءالهندسة بغداد28

2006-62.3692007األولأنثىعراقًأٌسر علً خضٌرالكهرباءالهندسة بغداد29

2006-62.3272007الثانًذكرعراقًخالد رحمن عمٌرالكهرباءالهندسة بغداد30

2006-62.1822007الثانًذكرعراقًرازي طالل ناجًالكهرباءالهندسة بغداد31

2006-62.1632007األولأنثىعراقًلٌنا لوٌس هرمزالكهرباءالهندسة بغداد32

2006-62.0632007الثانًذكرعراقًعالء شعالن ثغابالكهرباءالهندسة بغداد33

2006-61.492007األولأنثىعراقًرشا خالد أرحٌمالكهرباءالهندسة بغداد34

2006-61.2452007األولذكرعراقًحٌدر عبد االله حسٌنالكهرباءالهندسة بغداد35

2006-61.1092007األولأنثىعراقًهدى سعد حمٌدالكهرباءالهندسة بغداد36

2006-60.9122007األولذكرعراقًحٌدر حسن محمدالكهرباءالهندسة بغداد37

2006-60.5822007األولأنثىعراقًلٌلى عبد الحكٌم وردالكهرباءالهندسة بغداد38

2006-60.5422007األولأنثىعراقًمنال كرٌم كاظمالكهرباءالهندسة بغداد39

2006-60.5122007الثانًأنثىعراقًأفراح عدنان حسٌنالكهرباءالهندسة بغداد40

2006-60.3072007األولذكرعراقًأحمد منعم اسماعٌلالكهرباءالهندسة بغداد41

2006-60.2842007األولأنثىعراقًنور عبد القادر حمد هللاالكهرباءالهندسة بغداد42

2006-60.2762007الثانًأنثىعراقًزٌنب سرحان عٌازالكهرباءالهندسة بغداد43

2006-59.882007الثانًذكرعراقًظافر رسول مهديالكهرباءالهندسة بغداد44

2006-59.822007األولذكرعراقًحسن فارس رٌاضالكهرباءالهندسة بغداد45

2006-59.7462007الثانًذكرعراقًجلٌل اسماعٌل جابرالكهرباءالهندسة بغداد46

2006-59.632007األولذكرعراقًأحمد عباس طلبالكهرباءالهندسة بغداد47

2006-59.3552007الثانًأنثىعراقًسارة بٌان مسلمالكهرباءالهندسة بغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

2006-59.3492007األولأنثىعراقًالهام عبد الهادي كاظمالكهرباءالهندسة بغداد49

2006-59.332007الثانًأنثىعراقًانسام لطٌف علًالكهرباءالهندسة بغداد50

2006-59.3112007الثانًأنثىعراقًإسراء عادل عبودالكهرباءالهندسة بغداد51

2006-58.9432007األولأنثىعراقًغٌداء فٌصل غٌدانالكهرباءالهندسة بغداد52

2006-58.9132007األولأنثىعراقًدالل عبد الحسٌن كاظمالكهرباءالهندسة بغداد53

2006-58.7782007الثانًأنثىعراقًوهد وعد تاوزنالكهرباءالهندسة بغداد54

2006-58.6472007األولذكرعراقًحمود هالل صالحالكهرباءالهندسة بغداد55

2006-58.6352007الثانًأنثىعراقًمروة طارق هواءالكهرباءالهندسة بغداد56

2006-58.4322007الثانًذكرعراقًمهدي نهٌر راهًالكهرباءالهندسة بغداد57

2006-58.1332007األولأنثىعراقًنور محمد محسنالكهرباءالهندسة بغداد58

2006-58.0972007األولذكرعراقًصالح حمٌد جابرالكهرباءالهندسة بغداد59

2006-58.0292007األولأنثىعراقًهبة عبد هللا شاكرالكهرباءالهندسة بغداد60

2006-57.8482007الثانًأنثىعراقًرباب جاسم عودةالكهرباءالهندسة بغداد61

2006-57.8162007الثانًذكرعراقًحسن عالء حسنالكهرباءالهندسة بغداد62

2006-57.7482007الثانًذكرعراقًصهٌب محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد63

2006-57.7132007الثانًذكرعراقًمرتضى عبد الرحمن جبرالكهرباءالهندسة بغداد64

2006-57.6962007األولذكرعراقًكاروان جبار محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد65

2006-57.1092007الثانًذكرعراقًمحمد جاسم محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد66

2006-56.7392007الثانًذكرعراقًوسام فرج شموالكهرباءالهندسة بغداد67

2006-56.7312007الثانًذكرعراقًأحمد ٌوسف محمدالكهرباءالهندسة بغداد68

2006-56.6312007الثانًذكرعراقًعلً محمد علًالكهرباءالهندسة بغداد69

2006-56.4952007الثانًأنثىعراقًشٌماء حمٌد مجٌدالكهرباءالهندسة بغداد70

2006-56.3422007الثانًذكرعراقًسارة ماجد عبٌدالكهرباءالهندسة بغداد71

2006-56.3262007الثانًأنثىعراقًنبأ رٌاض حمودةالكهرباءالهندسة بغداد72
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2006-56.3042007الثانًذكرعراقًعلً رحٌم جاسمالكهرباءالهندسة بغداد73

2006-56.1272007األولذكرعراقًعلً جبار شنٌنالكهرباءالهندسة بغداد74

2006-55.8972007الثانًأنثىعراقًنور محمد حسنالكهرباءالهندسة بغداد75

2006-55.7022007الثانًأنثىعراقًرشا حسان مجٌدالكهرباءالهندسة بغداد76

2006-55.6142007األولأنثىعراقًشمٌم فالح نجمالكهرباءالهندسة بغداد77

2006-54.7692007الثانًذكرعراقًمحمد قاسم جبارالكهرباءالهندسة بغداد78

2006-54.752007الثانًأنثىعراقًشٌماء عدنان عبدالكهرباءالهندسة بغداد79

2006-54.7332007الثانًأنثىعراقًفرح صباح سلمانالكهرباءالهندسة بغداد80

2006-54.7252007األولذكرعراقًأحمد طالب محسنالكهرباءالهندسة بغداد81

2006-54.3772007الثانًذكرعراقًوسام عباس رجةالكهرباءالهندسة بغداد82

2006-54.2422007الثانًذكرعراقًمحمد حسٌن خلٌلالكهرباءالهندسة بغداد83

2006-53.8362007الثانًأنثىعراقًرشا عبد األمٌر ٌعقوبالكهرباءالهندسة بغداد84


