
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

1990-85.9911991االولصباحًذكرعراقٌةسرهنك مصطفى حسٌنالري والبزلالهندسة1

1990-79.9821991االولصباحًذكرعراقٌةازاد طاهر صدٌقالري والبزلالهندسة2

1990-76.1851991االولصباحًذكرعراقٌةفرج دنٌنة كمٌتالري والبزلالهندسة3

1990-75.3121991االولصباحًذكرعراقٌةرٌاض حمد محمد مطلبالري والبزلالهندسة4

1990-75.0911991االولصباحًانثىعراقٌةمٌسون بشٌر عبد الري والبزلالهندسة5

1990-71.3891991االولصباحًذكرعراقٌةعمار عبد االمٌر نصٌفالري والبزلالهندسة6

1990-70.3381991االولصباحًانثىعراقٌةنرٌمان جالل عزٌزالري والبزلالهندسة7

1990-70.1841991االولصباحًذكرعراقٌةحٌدر صبار متعبالري والبزلالهندسة8

1990-69.5791991االولصباحًذكرعراقٌةنهاد تحسٌن فاٌقالري والبزلالهندسة9

1990-69.5661991الثانًصباحًذكرعراقٌةحسٌن مرزة احمدالري والبزلالهندسة10

1990-68.9851991االولصباحًذكرعراقٌةقاسم عكاب احمدالري والبزلالهندسة11

1990-68.4861991االولصباحًذكرعراقٌةحسٌن جوي كرٌمالري والبزلالهندسة12

1990-68.2991991االولصباحًذكرعراقٌةعدي احمد عبٌد الري والبزلالهندسة13

1990-68.2651991االولصباحًذكرعراقٌةنژاد رشٌد احمدالري والبزلالهندسة14

1990-68.0261991االولصباحًانثىعراقٌةوجدان ثامر علوانالري والبزلالهندسة15

1990-67.8871991االولصباحًذكرعراقٌةعدي حاتم ابراهٌمالري والبزلالهندسة16

1990-67.7191991االولصباحًذكرعراقٌةجاسم محمد سهٌلالري والبزلالهندسة17

1990-67.1281991االولصباحًذكرعراقٌةصالح هادي كاظمالري والبزلالهندسة18

1990-66.5221991االولصباحًذكرعراقٌةاحمد عبد الهادي عبد الرزاقالري والبزلالهندسة19

1990-66.4521991االولصباحًذكرعراقٌةثابت علً حسٌنالري والبزلالهندسة20

1990-66.2361991االولصباحًذكرعراقٌةحٌدر عبد الحمزة عٌسىالري والبزلالهندسة21

1990-66.0551991االولصباحًانثىعراقٌةمٌسون طارق موسىالري والبزلالهندسة22

1990-66.0091991االولصباحًذكرعراقٌةعلً جهاد حسٌنالري والبزلالهندسة23

1990-65.9771991االولصباحًذكرعراقٌةحسٌن نعٌم جاسمالري والبزلالهندسة24

1990-65.8941991االولصباحًذكرعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم حسٌنالري والبزلالهندسة25



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

1990-65.8091991الثانًصباحًذكرعراقٌةفراس طارق عثمانالري والبزلالهندسة26

1990-65.7181991االولصباحًذكرعراقٌةعباس حسٌن سلٌمالري والبزلالهندسة27

1990-64.9631991االولصباحًذكرعراقٌةسالم طارق غٌدانالري والبزلالهندسة28

1990-64.0391991االولصباحًذكرعراقٌةقٌس هاشم عٌسىالري والبزلالهندسة29

1990-63.6681991الثانًصباحًذكرعراقٌةمثنى داود عمرانالري والبزلالهندسة30

1990-63.6231991االولصباحًذكرعراقٌةعلً لفته جاسمالري والبزلالهندسة31

1990-63.3651991االولصباحًذكرعراقٌةخلف عبد خلٌفةالري والبزلالهندسة32

1990-63.0681991االولصباحًذكرعراقٌةسعد كرٌم هاديالري والبزلالهندسة33

1990-62.9771991االولصباحًذكرعراقٌةمنذر عبد الرزاق مخٌلفالري والبزلالهندسة34

1990-62.9211991الثانًصباحًذكرعراقٌةٌاسر فاضل عبودالري والبزلالهندسة35

1990-62.691991االولصباحًذكرعراقٌةدرٌد شاكر كاظمالري والبزلالهندسة36

1990-62.5981991االولصباحًذكرعراقٌةطالب كرٌم علًالري والبزلالهندسة37

1990-62.5531991االولصباحًذكرعراقٌةعالء عبد عباسالري والبزلالهندسة38

1990-62.5131991االولصباحًذكرعراقٌةعلً عبد الحسن صاحبالري والبزلالهندسة39

1990-62.3761991االولصباحًذكرعراقٌةعامر صالح عبد علًالري والبزلالهندسة40

1990-62.0261991االولصباحًذكرعراقٌةعالء سامً خلٌلالري والبزلالهندسة41

1990-61.9751991االولصباحًذكرعراقٌةهاشم صالح حمزةالري والبزلالهندسة42

1990-61.8051991االولصباحًذكرعراقٌةفرٌدون رسول عبد هللاالري والبزلالهندسة43

1990-61.7671991االولصباحًانثىعراقٌةلمٌاء سلمان جمعةالري والبزلالهندسة44

1990-61.6711991االولصباحًذكرعراقٌةعبد الناصر عبد الرزاق عبٌدالري والبزلالهندسة45

1990-61.6581991االولصباحًذكرعراقٌةقحطان هاشم عبد هللاالري والبزلالهندسة46

1990-61.5631991االولصباحًذكرعراقٌةمحمد هاشم عبد الرزاقالري والبزلالهندسة47

1990-61.2331991الثانًصباحًذكرعراقٌةكاظم ثجٌل عودةالري والبزلالهندسة48

1990-61.1871991االولصباحًذكرعراقٌةموفق سعدهللا ٌوسفالري والبزلالهندسة49

1990-61.0551991الثانًصباحًذكرعراقٌةجواد كاظم عبودالري والبزلالهندسة50
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1990-60.6591991االولصباحًذكرعراقٌةدلشاد رشٌد جمعةالري والبزلالهندسة51

1990-60.581991االولصباحًذكرعراقٌةمحمد عبد هللا علًالري والبزلالهندسة52

1990-60.5181991الثانًصباحًانثىعراقٌةابتسام جواد محمدالري والبزلالهندسة53

1990-60.4641991االولصباحًذكرعراقٌةلؤي هادي گوطًالري والبزلالهندسة54

1990-59.4421991الثانًصباحًذكرعراقٌةعلى جعفر اكباشًالري والبزلالهندسة55

1990-59.391991االولصباحًذكرعراقٌةرائد حٌدر اكبرالري والبزلالهندسة56

1990-58.8851991الثانًصباحًذكرعراقٌةعامر متعب عبدالري والبزلالهندسة57

1990-58.7311991الثانًصباحًذكرعراقٌةعمر ولً علًالري والبزلالهندسة58

1990-58.6281991االولصباحًذكرعراقٌةعلً صالح مهديالري والبزلالهندسة59

1990-58.6121991االولصباحًذكرعراقٌةنمٌر علً ابراهٌمالري والبزلالهندسة60

1990-58.5751991االولصباحًذكرعراقٌةقطب الدٌن حسن علًالري والبزلالهندسة61

1990-58.5361991االولصباحًذكرعراقٌةعزٌز كرٌم متعبالري والبزلالهندسة62

1990-58.4671991الثانًصباحًذكرعراقٌةكامٌران عوال حسٌنالري والبزلالهندسة63

1990-58.3441991االولصباحًذكرعراقٌةعبد الستار حمودي داٌحالري والبزلالهندسة64

1990-58.1671991الثانًصباحًذكرعراقٌةحسام عبٌد ٌاسٌنالري والبزلالهندسة65

1990-58.0331991االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم حسن عبد الكرٌمالري والبزلالهندسة66

1990-57.7371991الثانًصباحًذكرعراقٌةعماد تكلٌف داخلالري والبزلالهندسة67

1990-57.7271991االولصباحًذكرعراقٌةفاضل ٌاسٌن خضٌر الري والبزلالهندسة68

1990-57.3651991الثانًصباحًذكرعراقٌةفائز عبد االمٌر حسٌنالري والبزلالهندسة69

1990-57.2961991الثانًصباحًذكرعراقٌةخطاب عمر محمد الري والبزلالهندسة70

1990-57.2881991الثانًصباحًذكرعراقٌةبالل ذٌاب محمدالري والبزلالهندسة71

1990-57.0141991االولصباحًذكرعراقٌةاحمد جعفر ٌاسٌنالري والبزلالهندسة72

1990-56.9951991الثانًصباحًانثىعراقٌةساجدة چٌچان خزعلالري والبزلالهندسة73

1990-56.9391991الثانًصباحًذكرعراقٌةٌوسف علً حسٌنالري والبزلالهندسة74

1990-56.381991الثانًصباحًذكرعراقٌةجبار محمود قادرالري والبزلالهندسة75
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1990-55.6021991الثانًصباحًذكرعراقٌةماجد نوفل مظلومالري والبزلالهندسة76

1990-55.5061991الثانًصباحًذكرعراقٌةثائر احمد سبعالري والبزلالهندسة77

1990-54.3381991الثانًصباحًذكرعراقٌةحٌدر صابر ابراهٌمالري والبزلالهندسة78

1989-58.4871990ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد حلبوص مهاوشالري والبزلالهندسة76

1989-58.4471990ثانًصباحًذكرعراقٌةنعمت فاٌز شاهٌنالري والبزلالهندسة77

1989-58.2851990اولصباحًذكرعراقٌةعلً ذٌبان عباسالري والبزلالهندسة78

1989-58.2681990ثانًصباحًذكرعراقٌةمزاحم محمد محمودالري والبزلالهندسة79

1989-57.9831990ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد نعٌم چمٌغالري والبزلالهندسة80

1989-57.7911990اولصباحًانثىعراقٌةمنى محمد صالحالري والبزلالهندسة81

1989-57.5171990ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد كرٌم راضًالري والبزلالهندسة82

1989-57.4391990اولصباحًذكرعراقٌةرافع حسن محمودالري والبزلالهندسة83

1989-56.5441990ثانًصباحًذكرعراقٌةعبد الودود مهدي صالحالري والبزلالهندسة84

1989-56.4061990ثانًصباحًذكرعراقٌةماجد عزٌز محمدالري والبزلالهندسة85

1989-56.3551990ثانًصباحًذكرعراقٌةعلً موسى شاكرالري والبزلالهندسة86

1989-56.2851990اولصباحًذكرعراقٌةعبد الرحمن حمودي هاشمالري والبزلالهندسة87

1989-56.2771990ثانًصباحًذكرعراقٌةعبد الرحمن ابراهٌم عذابالري والبزلالهندسة88

1989-56.2011990اولصباحًذكرعراقٌةمحمد عبد الهادي عبد الرزاقالري والبزلالهندسة89

1989-56.0131990ثانًصباحًانثىعراقٌةسهٌر عدنان مصطفىالري والبزلالهندسة90

1989-55.8251990ثانًصباحًذكرعراقٌةزٌد هاشم ٌونسالري والبزلالهندسة91

1989-55.561990ثانًصباحًذكرعراقٌةلطٌف عواد كاظمالري والبزلالهندسة92

1989-55.3231990اولصباحًذكرعراقٌةاحمد حسٌن كاظمالري والبزلالهندسة93

1989-55.1951990اولصباحًذكرعراقٌةثامر محمود حبٌبالري والبزلالهندسة94

1989-54.8361990ثانًصباحًذكرعراقٌةحسٌن عبد الجبار محمدالري والبزلالهندسة95

1989-54.5391990ثانًصباحًذكرعراقٌةقاسم حمادة الجوجةالري والبزلالهندسة96

1989-53.8181990ثانًصباحًذكرعراقٌةمهند فاضل شاكرالري والبزلالهندسة97


