
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1991-90,3781990االولذكرعراقًسمٌر زاهً رضاالمدنًالهندسه بغداد 1

1991-81,2301990االولانثىغٌر عراقٌهنسرٌن صالح محمدالمدنًالهندسه بغداد 2

1991-80,2981990االولذكرعراقًحسام الدٌن فؤادالمدنًالهندسه بغداد 3

1991-80,2701990االولذكرعراقًخلٌل علً بشٌرالمدنًالهندسه بغداد 4

1991-76,8511990االولذكرعراقًرعد علً عبد العزٌزالمدنًالهندسه بغداد 5

1991-76,5951990االولانثىعراقٌهمنال عبد المنعم ابراهٌمالمدنًالهندسه بغداد 6

1991-76,5411990االولذكرعراقًقاسم محمد حسٌن المدنًالهندسه بغداد 7

1991-75,9461990االولذكرعراقًخلدون قاسم اسودالمدنًالهندسه بغداد 8

1991-75,4051990االولذكرعراقًامٌر بشٌر قاسم المدنًالهندسه بغداد 9

1991-74,5001990االولذكرعراقًعبد الكرٌم فائقالمدنًالهندسه بغداد 10

1991-73,5131990االولذكرعراقًمازن هٌثم انورالمدنًالهندسه بغداد 11

1991-73,3921990االولذكرعراقًفراس حسن شاكرالمدنًالهندسه بغداد 12

1991-71,6621990االولذكرعراقًحسٌن علً خضٌرالمدنًالهندسه بغداد 13

1991-71,5681990االولذكرعراقًحسام كرٌم حماديالمدنًالهندسه بغداد 14

1991-70,8241990االولذكرعراقًحٌدر هادي حسٌنالمدنًالهندسه بغداد 15

1991-70,7291990االولذكرعراقًسرمد جرجٌسالمدنًالهندسه بغداد 16

1991-70,6081990االولذكرعراقًعدنان محمد صالحالمدنًالهندسه بغداد 17

1991-70,2971990االولذكرعراقًحٌدر غازي عبد الكرٌمالمدنًالهندسه بغداد 18

1991-70,2561990االولذكرعراقًقاسم هٌال رسنالمدنًالهندسه بغداد 19

1991-69,6081990االولذكرعراقًعلً عبد الودودالمدنًالهندسه بغداد 20

1991-69,3111990االولانثىعراقٌهكرابٌت صباح كرٌكورالمدنًالهندسه بغداد 21

1991-68,6621990االولذكرعراقًعلً خلٌفه فرجالمدنًالهندسه بغداد 22

1991-68,2971990االولانثىعراقٌهزٌنب غازي عبد الرزاقالمدنًالهندسه بغداد 23

1991-68,2841990االولذكرعراقًمحمود رشٌد حمٌدالمدنًالهندسه بغداد 24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1991-68,2431990االولانثىعراقٌهزٌرٌن جمال غفورالمدنًالهندسه بغداد 25

1991-68,2161990االولذكرعراقًزٌد علً عطٌه المدنًالهندسه بغداد 26

1991-67,7431990االولذكرعراقًغزوان عدنان عبدالمدنًالهندسه بغداد 27

1991-67,5541990االولذكرعراقًحسن عبد هللا جمعهالمدنًالهندسه بغداد 28

1991-67,5001990االولذكرعراقًقٌس قحطان سعٌدالمدنًالهندسه بغداد 29

1991-67,3241990االولانثىعراقٌهشروق ناجً رشٌدالمدنًالهندسه بغداد 30

1991-67,2031990االولذكرعراقًعلً عبد العزٌزالمدنًالهندسه بغداد 31

1991-67,0541990االولذكرعراقًعقٌل رؤوف حمودالمدنًالهندسه بغداد 32

1991-66,7971990االولذكرعراقًسهٌل ادرٌسالمدنًالهندسه بغداد 33

1991-66,7571990االولذكرعراقًثامر عواد محسنالمدنًالهندسه بغداد 34

1991-66,2571990االولذكرعراقًروكزان صبحً صالحالمدنًالهندسه بغداد 35

1991-66,2571990االولذكرعراقًعبد الناصر علً محسنالمدنًالهندسه بغداد 36

1991-66,0681990الثانًذكرعراقًحازم شنان فلٌفلالمدنًالهندسه بغداد 37

1991-65,9731990االولانثىغٌر عراقٌهنوار مصطفى سالمالمدنًالهندسه بغداد 38

1991-65,7971990االولانثىعراقٌهبان غانم سرسمالمدنًالهندسه بغداد 39

1991-65,4861990االولانثىعراقٌههدى ٌاسٌن حاجم سلطانالمدنًالهندسه بغداد 40

1991-65,1891990االولانثىعراقٌههدى عبداالمٌر عبد هللاالمدنًالهندسه بغداد 41

1991-64,8921990االولذكرعراقًسعدون حمد حسنالمدنًالهندسه بغداد 42

1991-64,7971990االولذكرعراقًمجد احمد جاسمالمدنًالهندسه بغداد 43

1991-64,6891990االولانثىعراقٌهوفاء عبد الكرٌم مجٌدالمدنًالهندسه بغداد 44

1991-64,5001990االولذكرعراقًمازن فاضل جاسمالمدنًالهندسه بغداد 45

1991-64,4051990االولانثىعراقٌهوصال نعمه حمٌدالمدنًالهندسه بغداد 46

1991-64,2031990االولانثىغٌر عراقٌهمنى فواز راجًالمدنًالهندسه بغداد 47

1991-64,1891990االولذكرعراقً  مهاد صالح مهدي المدنًالهندسه بغداد 48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1991-63,9461990االولذكرعراقًفاضل جعفر عزٌزالمدنًالهندسه بغداد 49

1991-63,9321990االولذكرعراقًعلً كاظم حسنالمدنًالهندسه بغداد 50

1991-63,7161990االولانثىعراقٌهلمى سعاد قاسمالمدنًالهندسه بغداد 51

1991-63,7161990االولانثىعراقٌهابتهال فاضل علًالمدنًالهندسه بغداد 52

1991-63,6621990االولذكرعراقًعمار زٌن العابدٌنالمدنًالهندسه بغداد 53

1991-63,4861990االولانثىعراقٌهٌاسمٌن عبد العزٌزالمدنًالهندسه بغداد 54

1991-63,2301990االولذكرعراقًباسل عباس عبد الكرٌمالمدنًالهندسه بغداد 55

1991-63,1491990الثانًذكرعراقًمحمد قاسم علًالمدنًالهندسه بغداد 56

1991-63,1221990االولانثىعراقٌهزٌنه عادل جرجٌسالمدنًالهندسه بغداد 57

1991-63,1081990االولانثىعراقٌهوفاء محمود ٌاسٌنالمدنًالهندسه بغداد 58

1991-63,0401990الثانًذكرعراقًمحمد حازم محمدالمدنًالهندسه بغداد 59

1991-62,9871990االولذكرعراقًٌاسر عبد الوهاب نجمالمدنًالهندسه بغداد 60

1991-62,6891990االولذكرعراقًعلً محسن هاديالمدنًالهندسه بغداد 61

1991-62,1081990االولانثىعراقٌهبسمه محمود شاكرالمدنًالهندسه بغداد 62

1991-61,9951990االولذكرعراقًعلً عدنان خلٌلالمدنًالهندسه بغداد 63

1991-61,9051990االولذكرعراقًحٌدر عبد االمٌرالمدنًالهندسه بغداد 64

1991-61,8111990االولانثىعراقٌهصبٌحه شاكر مجٌدالمدنًالهندسه بغداد 65

1991-61,7161990االولذكرعراقًعمر معد عامرالمدنًالهندسه بغداد 66

1991-61,6621990الثانًذكرعراقًفٌصل غازي مجٌدالمدنًالهندسه بغداد 67

1991-61,6221990االولذكرعراقًزٌاد حسٌن جمعهالمدنًالهندسه بغداد 68

1991-61,6081990االولذكرعراقًحقً حلمً حقًالمدنًالهندسه بغداد 69

1991-61,5541990االولذكرعراقًراقً وٌرٌز اوهانٌسالمدنًالهندسه بغداد 70

1991-61,4861990الثانًذكرعراقًزٌد عاصم عبد الوهابالمدنًالهندسه بغداد 71

1991-61,3381990الثانًذكرعراقًتوفٌق فكتور توفٌقالمدنًالهندسه بغداد 72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1991-61,3381990االولانثىعراقٌهابتسام طه عبد هللاالمدنًالهندسه بغداد 73

1991-61,2301990االولذكرعراقًغٌث عبد الرحٌم ناصرالمدنًالهندسه بغداد 74

1991-61,2301990االولانثىعراقٌهندى عبد اللطٌف جوادالمدنًالهندسه بغداد 75

1991-61,1351990االولذكرعراقًعمار ادرٌس جبريالمدنًالهندسه بغداد 76

1991-61,0271990االولذكرعراقًحسن فائق عبد الكرٌمالمدنًالهندسه بغداد 77

1991-61,0271990االولانثىعراقٌهسندس جاسم فلٌحالمدنًالهندسه بغداد 78

1991-60,6351990االولذكرعراقًعرفات عبد الدائمالمدنًالهندسه بغداد 79

1991-60,5951990االولذكرعراقًسامان سداد فرجالمدنًالهندسه بغداد 80

1991-60,5941990الثانًذكرعراقًعلً راضً ثامرالمدنًالهندسه بغداد 81

1991-60,4461990الثانًذكرعراقًاحسان علً كاظم المدنًالهندسه بغداد 82

1991-60,2431990االولذكرعراقًعمر عبد الستار اسحقالمدنًالهندسه بغداد 83

1991-60,2291990االولانثىعراقٌهسلسل ٌوسف جاسمالمدنًالهندسه بغداد 84

1991-60,1081990االولذكرعراقًغسان نوري فرهودالمدنًالهندسه بغداد 85

1991-60,0681990االولانثىعراقٌهنجالء فوزي علًالمدنًالهندسه بغداد 86

1991-59,7571990االولذكرعراقًزٌد عباس خلٌلالمدنًالهندسه بغداد 87

1991-59,7301990االولذكرعراقًساالر محمد فتاحالمدنًالهندسه بغداد 88

1991-59,5141990االولذكرعراقًباسم محمد نعمهالمدنًالهندسه بغداد 89

1991-59,4331990االولذكرعراقًاحمد عبد الواحدالمدنًالهندسه بغداد 90

1991-59,0001990االولذكرعراقًفاضل نعمه مخٌفالمدنًالهندسه بغداد 91

1991-58,9051990االولذكرعراقًعمر فوزي حمودالمدنًالهندسه بغداد 92

1991-58,5541990االولذكرعراقًٌاسر علً محمدالمدنًالهندسه بغداد 93

1991-58,4861990االولانثىعراقٌهجنان عبد المنعمالمدنًالهندسه بغداد 94

1991-58,4461990االولانثىعراقٌهحنان هاشم عبد السالمالمدنًالهندسه بغداد 95

1991-58,4461990االولانثىعراقٌهبٌداء انور داودالمدنًالهندسه بغداد 96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1991-58,4331990االولذكرعراقًمحمد ناظم جعفرالمدنًالهندسه بغداد 97

1991-58,4331990االولانثىعراقٌهسناء عبد قاسمالمدنًالهندسه بغداد 98

1991-58,1891990الثانًذكرعراقًاحمد عبد اللطٌف المدنًالهندسه بغداد 99

1991-58,0001990االولذكرعراقًخالد رشٌد عبد هللاالمدنًالهندسه بغداد 100

1991-57,9861990الثانًذكرعراقًعالء خزعل حماديالمدنًالهندسه بغداد 101

1991-57,8241990االولذكرعراقًحٌدر علً حسٌنالمدنًالهندسه بغداد 102

1991-57,5541990الثانًذكرعراقًفراس حسٌن عٌدانالمدنًالهندسه بغداد 103

1991-57,0541990الثانًذكرعراقًصباح عبد هللا فالحالمدنًالهندسه بغداد 104

1991-56,8791990الثانًذكرعراقًفاضل عبد عونالمدنًالهندسه بغداد 105

1991-56,8651990الثانًذكرعراقًسمٌر صالح سعٌدالمدنًالهندسه بغداد 106

1991-56,5271990االولذكرعراقًقحطان عدنان رسولالمدنًالهندسه بغداد 107

1991-56,5141990االولانثىعراقٌهانطوانٌت انوٌهالمدنًالهندسه بغداد 108

1991-56,4321990االولذكرعراقًاٌسر حمٌد كاظم المدنًالهندسه بغداد 109

1991-56,2571990االولذكرعراقًجمال ناصر محمدالمدنًالهندسه بغداد 110

1991-56,2031990االولذكرعراقًتقً محمد علًالمدنًالهندسه بغداد 111

1991-56,0941990الثانًذكرعراقًمحمد اكرم ٌحٌىالمدنًالهندسه بغداد 112

1991-55,8781990االولذكرعراقً   عقٌل سامً رزاقالمدنًالهندسه بغداد 113

1991-55,7841990االولانثىعراقٌهاخالص محمد علًالمدنًالهندسه بغداد 114

1991-55,7161990االولذكرعراقًخالد جٌاد عبدالمدنًالهندسه بغداد 115

1991-55,6081990الثانًذكرعراقًلٌث قٌس محمودالمدنًالهندسه بغداد 116

1991-55,4591990االولذكرعراقًمحمد عبد حسٌنالمدنًالهندسه بغداد 117

1991-55,4461990الثانًذكرعراقًصالح مجٌد هادي المدنًالهندسه بغداد 118

1991-55,1081990الثانًانثىعراقٌهمٌسون عفو الجٌشًالمدنًالهندسه بغداد 119

1991-54,8241990االولذكرعراقًولٌد خلٌل اسماعٌلالمدنًالهندسه بغداد 120



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1991-54,7701990االولانثىعراقٌهنداء اٌشوع ٌوسفالمدنًالهندسه بغداد 121

1991-54,6351990االولذكرعراقًبسام عبد حناالمدنًالهندسه بغداد 122

1991-54,6221990الثانًذكرعراقًسلوان سامً داودالمدنًالهندسه بغداد 123

1991-54,1761990الثانًذكرعراقًفراس محمد علًالمدنًالهندسه بغداد 124

1991-54,0541990الثانًانثىعراقٌهاٌمان علً جبارهالمدنًالهندسه بغداد 125

1991-53,7701990الثانًذكرغٌر عراقًسر الختم محمد ابو علًالمدنًالهندسه بغداد 126

1991-53,4461990الثانًانثىعراقٌهمٌساء محمد عوٌدالمدنًالهندسه بغداد 127

1991-53,3651990الثانًذكرعراقًٌوسف خلف ٌوسفالمدنًالهندسه بغداد 128

1991-53,2691990الثانًذكرعراقًكرٌم عوده خضٌرالمدنًالهندسه بغداد 129

1991-52,5401990الثانًذكرعراقًمصعب منٌب مصطفىالمدنًالهندسه بغداد 130

1991-51,9321990الثانًذكرعراقًعلً عبد الستار محمدالمدنًالهندسه بغداد 131

1991-51,7161990الثانًذكرعراقًٌوسف محمد حسن المدنًالهندسه بغداد 132

1991-51,2431990الثانًانثىعراقٌهبان عبد الصاحبالمدنًالهندسه بغداد 133

1991-51,1761990الثانًذكرعراقًمنهل عدنان محمدالمدنًالهندسه بغداد 134

1991-51,0131990الثانًذكرعراقًعصام محمد عٌدانالمدنًالهندسه بغداد 135


