
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةت

1989-85.1181990اولصباحًذكرعراقٌةعلً سلٌم غاويالري والبزلالهندسة1

1989-76.2021990اولصباحًذكرعراقٌةنجاح كاظم كرٌمالري والبزلالهندسة2

1989-74.9671990اولصباحًذكرعراقٌةعدنان ٌاس خضٌرالري والبزلالهندسة3

1989-73.2051990اولصباحًذكرعراقٌةنجم عبد محسن السودانًالري والبزلالهندسة4

1989-72.5311990اولصباحًذكرعراقٌةالحسٌن عبد المجٌد مرعًالري والبزلالهندسة5

1989-72.4551990اولصباحًذكرعراقٌةخٌر هللا كرٌم حسنالري والبزلالهندسة6

1989-71.8991990اولصباحًذكرعراقٌةعلً جبار عبد علًالري والبزلالهندسة7

1989-71.3681990اولصباحًذكرعراقٌةمٌثم شاكر ٌاسرالري والبزلالهندسة8

1989-70.9351990اولصباحًانثىعراقٌةشٌرٌن جاسم محمدالري والبزلالهندسة9

1989-70.5141990اولصباحًذكرعراقٌةمهند صالح ربحالري والبزلالهندسة10

1989-70.3091990اولصباحًانثىعراقٌةساهرة هادي حمودالري والبزلالهندسة11

1989-69.9461990ثانًصباحًذكرعراقٌةعادل كاظم ناٌفالري والبزلالهندسة12

1989-68.6911990اولصباحًانثىعراقٌةعفراء حاتم رحمة هللاالري والبزلالهندسة13

1989-68.6881990اولصباحًذكرعراقٌةرافد كرٌم فضلالري والبزلالهندسة14

1989-67.9991990اولصباحًذكرعراقٌةجاسم هاشم عطٌةالري والبزلالهندسة15

1989-67.8661990اولصباحًذكرعراقٌةحسن محمد علً حسونالري والبزلالهندسة16

1989-67.8581990اولصباحًذكرعراقٌةكاظم مجبل عبٌدالري والبزلالهندسة17

1989-66.7781990اولصباحًانثىعراقٌةوفاء كامل عباسالري والبزلالهندسة18

1989-66.7521990اولصباحًانثىعراقٌةوفاء كامل محمد علًالري والبزلالهندسة19

1989-66.6541990اولصباحًذكرعراقٌةٌاسٌن علً شمةالري والبزلالهندسة20

1989-66.4731990اولصباحًذكرعراقٌةتحسٌن عبد الرضا ابراهٌمالري والبزلالهندسة21

1989-66.4221990اولصباحًذكرعراقٌةعبد العباس علٌويالري والبزلالهندسة22

1989-66.1341990اولصباحًانثىعراقٌةاخالص علً شاكرالري والبزلالهندسة23

1989-66.031990اولصباحًذكرعراقٌةمؤٌد حسٌن رجبالري والبزلالهندسة24

1989-65.8151990اولصباحًذكرعراقٌةازهر محسن حسنالري والبزلالهندسة25
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1989-65.7161990اولصباحًذكرعراقٌةرنج كمال حسنالري والبزلالهندسة26

1989-65.6781990اولصباحًذكرعراقٌةجاسم محمود مهلهلالري والبزلالهندسة27

1989-65.451990اولصباحًذكرعراقٌةعلً حسٌن حموديالري والبزلالهندسة28

1989-64.8741990اولصباحًذكرعراقٌةعلً عبد المهدي هاديالري والبزلالهندسة29

1989-64.8071990اولصباحًذكرعراقٌةمحمود عبد الرسول عبد الهاديالري والبزلالهندسة30

1989-64.7981990اولصباحًذكرعراقٌةسوار عمر ساقًالري والبزلالهندسة31

1989-64.6191990ثانًصباحًذكرعراقٌةولٌد خالد حكٌمالري والبزلالهندسة32

1989-64.5851990اولصباحًذكرعراقٌةاحمد كاظم عبد هللاالري والبزلالهندسة33

1989-64.1861990ثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد صلٌوخ محمدالري والبزلالهندسة34

1989-64.0711990اولصباحًذكرعراقٌةنمٌر ٌاسٌن عبد الحسٌنالري والبزلالهندسة35

1989-64.0081990اولصباحًذكرعراقٌةحمٌد چلوب عباسالري والبزلالهندسة36

1989-63.9621990اولصباحًذكرعراقٌةٌاوز علً ٌعقوبالري والبزلالهندسة37

1989-63.8781990اولصباحًذكرعراقٌةنبٌل عبد الستار حسنالري والبزلالهندسة38

1989-63.7271990اولصباحًانثىعراقٌةنجالء كرٌم فاضلالري والبزلالهندسة39

1989-63.6461990اولصباحًذكرعراقٌةشاكر حماد حمدالري والبزلالهندسة40

1989-63.4791990اولصباحًذكرعراقٌةمحمد كاظم مولىالري والبزلالهندسة41

1989-63.3951990ثانًصباحًذكرعراقٌةعماد ٌعقوب ٌوسفالري والبزلالهندسة42

1989-63.3641990اولصباحًانثىعراقٌةسوسن عبد الجلٌل الساعديالري والبزلالهندسة43

1989-63.1781990ثانًصباحًذكرعراقٌةمهند ٌونس هاشمالري والبزلالهندسة44

1989-63.0781990اولصباحًانثىعراقٌةتماضر كاظم قاسمالري والبزلالهندسة45

1989-63.0591990اولصباحًذكرعراقٌةعبد الرزاق حمٌد عبد الرحمنالري والبزلالهندسة46

1989-62.9981990اولصباحًانثىعراقٌةبان راغب علًالري والبزلالهندسة47

1989-62.9511990اولصباحًذكرعراقٌةاحمد حكٌم محمدالري والبزلالهندسة48

1989-62.9371990اولصباحًذكرعراقٌةاحمد محمود حسٌنالري والبزلالهندسة49

1989-62.8511990اولصباحًذكرعراقٌةفاضل حسٌن موزانالري والبزلالهندسة50
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1989-62.7331990اولصباحًذكرعراقٌةرحٌم عبد الحسٌن جبارالري والبزلالهندسة51

1989-62.321990اولصباحًذكرعراقٌةنوزاد عثمان حمزةالري والبزلالهندسة52

1989-62.1211990اولصباحًذكرعراقٌةمحمود شاكر عبد الزهرةالري والبزلالهندسة53

1989-61.7961990ثانًصباحًذكرعراقٌةٌوسف عزٌز احمدالري والبزلالهندسة54

1989-61.7911990اولصباحًانثىعراقٌةلٌلى غالً منٌهلالري والبزلالهندسة55

1989-61.7411990اولصباحًذكرعراقٌةحٌدر چخاوي خلفالري والبزلالهندسة56

1989-61.6661990اولصباحًذكرعراقٌةداخل هادي عبٌدالري والبزلالهندسة57

1989-61.3581990اولصباحًذكرعراقٌةمحسن عطٌة طعمةالري والبزلالهندسة58

1989-61.2411990ثانًصباحًذكرعراقٌةماجد حمٌد جاسمالري والبزلالهندسة59

1989-60.4921990اولصباحًذكرعراقٌةفالح احمد عمرانالري والبزلالهندسة60

1989-60.4261990ثانًصباحًذكرعراقٌةازاد فؤاد فرحانالري والبزلالهندسة61

1989-60.3951990اولصباحًذكرعراقٌةمدٌن محمد علًالري والبزلالهندسة62

1989-60.3581990اولصباحًانثىعراقٌةوفاء ضٌاء محمدالري والبزلالهندسة63

1989-60.1041990اولصباحًانثىعراقٌةفاتن عبد الكرٌم عبد االلهالري والبزلالهندسة64

1989-60.041990ثانًصباحًذكرعراقٌةحمٌد عبد عوادالري والبزلالهندسة65

1989-59.8661990ثانًصباحًذكرعراقٌةحلٌمة هنو لعٌبًالري والبزلالهندسة66

1989-59.831990اولصباحًذكرعراقٌةطه نومان عماشالري والبزلالهندسة67

1989-59.5351990اولصباحًذكرعراقٌةمضر بشٌر ناجًالري والبزلالهندسة68

1989-59.5311990اولصباحًذكرعراقٌةامٌن حمٌد ٌاسٌنالري والبزلالهندسة69

1989-59.4961990اولصباحًذكرعراقٌةمحمد احمد جمعةالري والبزلالهندسة70

1989-59.4171990اولصباحًذكرعراقٌةاحمد شهٌد علًالري والبزلالهندسة71

1989-59.3671990اولصباحًذكرعراقٌةعماد هادي عباسالري والبزلالهندسة72

1989-59.3511990اولصباحًذكرعراقٌةاحمد شاكر محمودالري والبزلالهندسة73

1989-58.8051990اولصباحًذكرعراقٌةفرات احمد اسعدالري والبزلالهندسة74

1989-58.5951990اولصباحًذكرعراقٌةراضً سهر محٌسنالري والبزلالهندسة75
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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


