
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1993-87.2721994الدور االولذكرعراقًوسام حامد عبٌسالمدنًالهندسةبغداد1

1993-86.5701994الدور االولذكرعراقًعمر سبعاوي ابراهٌمالمدنًالهندسةبغداد2

1993-82.7061994الدور االولذكرعراقًعز الدٌن سلٌمانالمدنًالهندسةبغداد3

1993-81.2971994الدور االولذكرعراقًمثنى جاسم حمزةالمدنًالهندسةبغداد4

1993-79.0621994الدور االولانثىعراقًاخالص اسماعٌل عزتالمدنًالهندسةبغداد5

1993-77.7961994الدور االولذكرعراقًخالد عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد6

1993-77.0291994الدور االولذكرعراقًامٌر عبد االله ذٌابالمدنًالهندسةبغداد7

1993-77.0151994الدور االولذكرعراقًاٌاد ناٌف سفاحالمدنًالهندسةبغداد8

1993-76.8721994الدور االولانثىعراقًسهٌلة غازي مطرالمدنًالهندسةبغداد9

1993-76.6291994الدور االولذكرعراقًحٌدر احمد زاٌرالمدنًالهندسةبغداد10

1993-76.1461994الدور االولذكرعراقًمحمد عبد الزهرة عبد الحسٌنالمدنًالهندسةبغداد11

1993-73.5351994الدور االولذكرعراقًعلً حمٌد عزٌزالمدنًالهندسةبغداد12

1993-73.0611994الدور االولذكرعراقًاحمد علً فٌروزالمدنًالهندسةبغداد13

1993-71.6731994الدور االولذكرعراقًمصطفى تركً جاسمالمدنًالهندسةبغداد14

1993-71.1291994الدور االولذكرعراقًحٌدر ارشد عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد15

1993-70.3241994الدور االولانثىعراقًعبٌر عبد الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد16

1993-70.1491994الدور االولذكرعراقًعلً هشام ٌحٌىالمدنًالهندسةبغداد17

1993-69.7771994الدور االولذكرٌمنًعبد الولً محمد حسٌنالمدنًالهندسةبغداد18

1993-69.7451994الدور االولذكرعراقًحكمت احمد ناصرالمدنًالهندسةبغداد19

1993-69.6781994الدور االولذكرعراقًعمر احمد رشٌدالمدنًالهندسةبغداد20

1993-68.7001994الدور االولذكرعراقًصفاء ضٌاء عبد الحمٌدالمدنًالهندسةبغداد21

1993-68.6781994الدور االولذكرعراقًعالء حسٌن عبد حافظالمدنًالهندسةبغداد22

1993-68.5661994الدور االولذكرعراقًاحمد ابراهٌم جودةالمدنًالهندسةبغداد23

1993-68.5631994الدور االولذكرعراقًجاسم محمد عبد الحسٌنالمدنًالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1993-68.1861994الدور االولذكرعراقًحٌدر علً سعدالمدنًالهندسةبغداد25

1993-68.1631994الدور االولذكرعراقًمصطفى عبد الجبارالمدنًالهندسةبغداد26

1993-67.8491994الدور االولذكرعراقًحسٌن صبٌح هاشمالمدنًالهندسةبغداد27

1993-67.7311994الدور االولانثىعراقًجوشن عبد الرزاق حسونالمدنًالهندسةبغداد28

1993-67.6231994الدور االولذكرعراقًباسم عبد الجبار خلفالمدنًالهندسةبغداد29

1993-67.0881994الدور االولذكرعراقًسلوان منٌر مجٌدالمدنًالهندسةبغداد30

1993-66,7591994الدور االولذكرعراقًمحمد طعمة نصٌفالمدنًالهندسةبغداد31

1993-66.6291994الدور الثانًذكرعراقًاٌاد عٌدان  محمدالمدنًالهندسةبغداد32

1993-66.6221994الدور االولذكرعراقًعلً حسٌن حنشالمدنًالهندسةبغداد33

1993-66.4531994الدور االولانثىعراقًزٌنب جواد عٌسىالمدنًالهندسةبغداد34

1993-66.3891994الدور االولذكرعراقًعلً خادم معلة المدنًالهندسةبغداد35

1993-66.1791994الدور االولذكرعراقًمحمد عبد الواحد رشٌدالمدنًالهندسةبغداد36

1993-66.1121994الدور االولذكرعراقًعلً بشار صالحالمدنًالهندسةبغداد37

1993-66.0951994الدور االولانثىعراقًشكرٌة جلوب مٌزرالمدنًالهندسةبغداد38

1993-65.9441994الدور االولذكرعراقًعدي طه لفتةالمدنًالهندسةبغداد39

1993-65.8541994الدور االولذكرعراقًسرمد لؤي عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد40

1993-65.4431994الدور االولذكرعراقًحسٌن عباس محمودالمدنًالهندسةبغداد41

1993-65.2001994الدور الثانًذكرعراقًاتٌل توما ٌافوالمدنًالهندسةبغداد42

1993-64.8801994الدور االولذكرعراقًعادل عبد الكرٌمالمدنًالهندسةبغداد43

1993-64.8651994الدور الثانًذكرعراقًفاضل عباس حسٌنالمدنًالهندسةبغداد44

1993-64.5621994الدور االولذكرعراقًازاد عبد القادرالمدنًالهندسةبغداد45

1993-64.4241994الدور االولذكرعراقًسرمد صباح جاسمالمدنًالهندسةبغداد46

1993-64.3221994الدور االولذكرعراقًسعد محسن عبد الرسولالمدنًالهندسةبغداد47

1993-64.1501994الدور االولذكرعراقًعالء نعمت سلٌمالمدنًالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1993-63.9681994الدور االولذكرعراقًقٌس نجم عبودالمدنًالهندسةبغداد49

1993-63.8361994الدور الثانًانثىعراقًساجدة اسامة عبد الوهابالمدنًالهندسةبغداد50

1993-63.8131994الدور االولانثىعراقًانتصار منعثر كولًالمدنًالهندسةبغداد51

1993-63.4611994الدور االولذكرعراقًعامر كاظم مجٌدالمدنًالهندسةبغداد52

1993-62.8961994الدور االولانثىعراقًرفٌف عبد الستارالمدنًالهندسةبغداد53

1993-62.7801994الدور االولذكرعراقًحسٌن حبٌب ظاهرالمدنًالهندسةبغداد54

1993-62.0261994الدور االولذكرعراقًعدي جواد كاظمالمدنًالهندسةبغداد55

1993-61.9161994الدور االولانثىعراقًنجالء حمٌد عباسالمدنًالهندسةبغداد56

1993-61.8771994الدور االولانثىعراقًعبٌر حسٌن محسنالمدنًالهندسةبغداد57

1993-61.6101994الدور االولذكرعراقًمحمد عبد الواحد عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد58

1993-61.6011994الدور االولذكرغٌر عراقًحسام نصٌف جاسمالمدنًالهندسةبغداد59

1993-61.2481994الدور االولذكرحٌدر عباس محمدالمدنًالهندسةبغداد60

1993-61.1891994الدور االولانثىعراقًالهام سلمان اسماعٌلالمدنًالهندسةبغداد61

1993-61.1201994الدور االولذكرعراقًعمار حكمت رؤوفالمدنًالهندسةبغداد62

1993-60.8651994الدور االولانثىعراقًرغد مؤٌد سعٌدالمدنًالهندسةبغداد63

1993-60.7921994الدور االولذكرعراقًوضاح مهدي عبد الشهٌدالمدنًالهندسةبغداد64

1993-60.4841994الدور االولانثىعراقًاحالم محمد حسنالمدنًالهندسةبغداد65

1993-60.2371994الدور االولذكرعراقًوضاح عدنان وسٌنالمدنًالهندسةبغداد66

1993-59.9241994الدور الثانًذكرٌمنًعبد الباقً عبد الربالمدنًالهندسةبغداد67

1993-59.8521994الدور االولذكرعراقًسعد داؤد علًالمدنًالهندسةبغداد68

1993-59.6451994الدور االولذكرعراقًكاصد قاسم جازعالمدنًالهندسةبغداد69

1993-59.6351994الدور االولذكرعراقًعمار علً محمدالمدنًالهندسةبغداد70

1993-59.6311994الدور االولذكرعراقًمضر عالء الدٌن عباسالمدنًالهندسةبغداد71

1993-58.9081994الدور االولذكرعراقًفائق عبد الرزاقالمدنًالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1993-58.7221994الدور الثانًذكرعراقًتحسٌن عبد علً جبرالمدنًالهندسةبغداد73

1993-58.6961994الدور االولذكرعراقًحٌدر ٌاسر فهدالمدنًالهندسةبغداد74

1993-58.6871994الدور الثانًذكرعراقًرنا عز الدٌن حمٌدالمدنًالهندسةبغداد75

1993-58.6791994الدور الثانًذكرعراقًهاشم محمد جبرالمدنًالهندسةبغداد76

1993-58.6171994الدور االولذكرعراقًفراس بهجت بطرسالمدنًالهندسةبغداد77

1993-58.3961994الدور الثانًانثىعراقًبان نزار صادقالمدنًالهندسةبغداد78

1993-58.2461994الدور االولانثىعراقًحنان عادل خضٌرالمدنًالهندسةبغداد79

1993-58.2301994الدور الثانًانثىعراقًوسن فاضل ٌوسفالمدنًالهندسةبغداد80

1993-58.1841994الدور االولانثىعراقًلمٌاء عبد العباسالمدنًالهندسةبغداد81

1993-58.1701994الدور الثانًذكرعراقًلؤي جمال نٌخائٌلالمدنًالهندسةبغداد82

1993-57.8981994الدور الثانًذكرعراقًاحمد عباس جاسمالمدنًالهندسةبغداد83

1993-57.8261994الدور الثانًذكرعراقًشعبان حاتم محمدالمدنًالهندسةبغداد84

1993-57.8071994الدور االولذكرتونسًطاهر بن محمد حمداويالمدنًالهندسةبغداد85

1993-57.7611994الدور الثانًذكرسوريوضاح ممدوح نهارالمدنًالهندسةبغداد86

1993-57.7251994الدور الثانًذكرعراقًصالح ٌاسٌن حمٌدالمدنًالهندسةبغداد87

1993-57.4691994الدور االولذكرعراقًفراس غازي مجٌدالمدنًالهندسةبغداد88

1993-56.7931994الدور االولذكرعراقًعلً هادي مٌرزاالمدنًالهندسةبغداد89

1993-56.6211994الدور االولانثىعراقًهٌالنة عبد الهادي محمد علًالمدنًالهندسةبغداد90

1993-56.5121994الدور االولانثىعراقًعبٌر حسن عبد العزٌزالمدنًالهندسةبغداد91

1993-56.5041994الدور الثانًذكرعراقًناصر حسن عٌدانالمدنًالهندسةبغداد92

1993-56.3921994الدور االولذكرعراقًعادل ادٌب جورجالمدنًالهندسةبغداد93

1993-55.9901994الدور االولذكرعراقًمضر عدنان جودةالمدنًالهندسةبغداد94

1993-55.7941994الدور الثانًذكرلبنانًاسعد محمد شعٌبالمدنًالهندسةبغداد95

1993-55.7541994الدور الثانًذكرعراقًادرٌس خلف جودةالمدنًالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاالسمالقسمالكلٌهالجامعه التسلسل

1993-55.4371994الدور االولذكرعراقًخضر كامل فارسالمدنًالهندسةبغداد97

1993-55.3741994الدور الثانًذكرعراقًعامر حمٌد جاسمالمدنًالهندسةبغداد98

1993-55.1041994الدور الثانًذكرعراقًفارس راضً مهديالمدنًالهندسةبغداد99

1993-54.9741994الدور االولذكرعراقًعدي حردان جاسمالمدنًالهندسةبغداد100

1993-54.8581994الدور الثانًذكرعراقًجمال عبد خلٌلالمدنًالهندسةبغداد101

1993-54.5801994الدور الثانًانثىسورٌةسارة نزار محفوظالمدنًالهندسةبغداد102

1993-53.5931994الدور الثانًانثىعراقًنادٌة قاسم محمدالمدنًالهندسةبغداد103

1993-46,881994الدور االولانثىعراقًاخالص هاتو هاشمالمدنًالهندسةبغداد104

1993-42,791994الدور االولذكرعراقًضٌاء حموديالمدنًالهندسةبغداد105

1993-42,731994الدور االولذكرعراقًرعد نور الدٌن محمدالمدنًالهندسةبغداد106

1993-42,151994الدور االولذكرعراقًماجد غرٌب خضٌرالمدنًالهندسةبغداد107

1993-41,271994الدور الثانًذكرعراقًسمٌر ثامر عزٌزالمدنًالهندسةبغداد108

1993-40,401994الدور الثانًذكرعراقًحسن محمد جوادالمدنًالهندسةبغداد109

1993-38,691994الدور الثانًذكرعراقًعبد الرحمن عذاريالمدنًالهندسةبغداد110

1993-52.8481994الدور الثانًذكرعراقًناثر نور الدٌن خالصالمدنًالهندسةبغداد111


