
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1991-76.1861990االولصباحًذكرعراقًمحمود عزٌز محمد عام/مٌكانٌكالهندسة1

1991-76.0591990االولصباحًذكرعراقًمحمد قاسم عبد هللاعام/مٌكانٌكالهندسة2

1991-74.0181990االولصباحًذكرعراقًطاهر مناجد عمارعام/مٌكانٌكالهندسة3

1991-73.3391990االولصباحًذكرعراقًناصر خالد عام/مٌكانٌكالهندسة4

1991-73.2391990االولصباحًذكرعراقًحٌدر حاتم عبد الصاحبعام/مٌكانٌكالهندسة5

1991-73.1721990االولصباحًانثىعراقًوداد ابراهٌم مجٌد عام/مٌكانٌكالهندسة6

1991-73.0731990االولصباحًذكرعراقًفالح حسن حسٌنعام/مٌكانٌكالهندسة7

1991-72.9911990االولصباحًذكرعراقًعصام عبد الستار عام/مٌكانٌكالهندسة8

1991-72.0711990االولصباحًذكرعراقًعلً عدنان حاتم عام/مٌكانٌكالهندسة9

1991-71.3041990االولصباحًذكرعراقًهشام احمد فٌاض عام/مٌكانٌكالهندسة10

1991-70.9541990االولصباحًذكرعراقًمعن فاضل علًعام/مٌكانٌكالهندسة11

1991-70.5721990االولصباحًذكرعراقًأحمد سلٌم عبد الغنًعام/مٌكانٌكالهندسة12

1991-68.7671990االولصباحًذكرعراقًمصطفى غازي كرٌم عام/مٌكانٌكالهندسة13

1991-68.2541990االولصباحًذكرعراقًأحمد فاضل شفٌقعام/مٌكانٌكالهندسة14

1991-68.1791990االولصباحًذكرعراقًحلٌم خطار مدفونعام/مٌكانٌكالهندسة15

1991-68.1091990االولصباحًذكرعراقًمحمد حٌدر حسن عام/مٌكانٌكالهندسة16

1991-67.9931990االولصباحًانثىعراقًفخرٌة ابو الهٌلعام/مٌكانٌكالهندسة17

1991-67.861990االولصباحًذكرعراقًنوفل عبد الدائم مهدي عام/مٌكانٌكالهندسة18

1991-67.7151990االولصباحًذكرعراقًمحمد ٌاسٌن توفٌقعام/مٌكانٌكالهندسة19

1991-67.711990االولصباحًذكرعراقًعلً عدنان مهديعام/مٌكانٌكالهندسة20

1991-67.6811990االولصباحًذكرعراقًنبٌل كاظم عبد الصاحبعام/مٌكانٌكالهندسة21

1991-66.8291990االولصباحًانثىعراقًوفاء عبد الغنً جعفرعام/مٌكانٌكالهندسة22

1991-66.1521990االولصباحًذكرعراقًحٌدر احمد محمد عام/مٌكانٌكالهندسة23

1991-65.9761990الثانًصباحًذكرعراقًقاسم محً محمدعام/مٌكانٌكالهندسة24



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1991-65.821990االولصباحًذكرعراقًتحسٌن عبد الرضا عبد الغنً عام/مٌكانٌكالهندسة25

1991-65.6671990الثانًصباحًذكرعراقًعبد الرحمن احمد سرهٌد عام/مٌكانٌكالهندسة26

1991-65.1261990االولصباحًذكرعراقًعبد المحسن شرٌف ربٌطعام/مٌكانٌكالهندسة27

1991-64.9591990االولصباحًذكرعراقًاحمد عادل فالحعام/مٌكانٌكالهندسة28

1991-64.8331990االولصباحًانثىعراقًازهار محمد حسٌنعام/مٌكانٌكالهندسة29

1991-64.7181990االولصباحًذكرعراقًسعد صبٌح جابر عام/مٌكانٌكالهندسة30

1991-64.2281990االولصباحًذكرعراقًحٌدر حمٌد حسٌنعام/مٌكانٌكالهندسة31

1991-64.1341990الثانًصباحًذكرعراقًجودت مدحت محمد صالحعام/مٌكانٌكالهندسة32

1991-63.9061990االولصباحًذكرعراقًاٌاد هادي باقرعام/مٌكانٌكالهندسة33

1991-63.5421990االولصباحًذكرعراقًعالء مهدي جعفرعام/مٌكانٌكالهندسة34

1991-63.1891990االولصباحًذكرعراقًنصٌر ضامن محلفعام/مٌكانٌكالهندسة35

1991-63.1131990الثانًصباحًذكرعراقًعٌسى حسٌن كرٌمعام/مٌكانٌكالهندسة36

1991-63.0531990االولصباحًذكرعراقًنافع راضً كاظمعام/مٌكانٌكالهندسة37

1991-62.8041990االولصباحًذكرعراقًزٌاد البٌر داود عام/مٌكانٌكالهندسة38

1991-62.5781990االولصباحًذكرعراقًعماد زٌن علً عام/مٌكانٌكالهندسة39

1991-62.441990االولصباحًذكرعراقًعالء هادي صاحبعام/مٌكانٌكالهندسة40

1991-62.3961990الثانًصباحًذكرعراقًظافر حسن عبودعام/مٌكانٌكالهندسة41

1991-62.1281990االولصباحًانثىعراقًنازنٌن محمد مرادعام/مٌكانٌكالهندسة42

1991-62.1231990االولصباحًذكرعراقًقٌس علً محمد عام/مٌكانٌكالهندسة43

1991-61.8731990االولصباحًذكرعراقًعبد الرحمن خالدعام/مٌكانٌكالهندسة44

1991-61.5861990االولصباحًذكرعراقًعلً عبد اللطٌفعام/مٌكانٌكالهندسة45

1991-61.5711990الثانًصباحًذكرعراقًزٌد علً محمد رضاعام/مٌكانٌكالهندسة46

1991-61.4451990االولصباحًذكرعراقًباسل رٌاض موسى الشماععام/مٌكانٌكالهندسة47

1991-61.421990االولصباحًذكرعراقًعادل هادي صاحبعام/مٌكانٌكالهندسة48



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1991-61.2771990الثانًصباحًذكرعراقًٌوسف بطرس عودهعام/مٌكانٌكالهندسة49

1991-61.2641990الثانًصباحًذكرعراقًفادي اسعد متً عام/مٌكانٌكالهندسة50

1991-61.1551990االولصباحًذكرعراقًضٌاء حسٌن مجٌد عام/مٌكانٌكالهندسة51

1991-61.1471990االولصباحًذكرعراقًهاشم عبد األئمة مجٌد عام/مٌكانٌكالهندسة52

1991-60.7611990االولصباحًذكرمورٌتانًعمر الدردٌري نور الدٌنعام/مٌكانٌكالهندسة53

1991-60.5851990الثانًصباحًذكرعراقًعلً حمودي هاشم عام/مٌكانٌكالهندسة54

1991-60.4281990االولصباحًذكرعراقًمعتز فاضل ٌاسٌنعام/مٌكانٌكالهندسة55

1991-60.2841990االولصباحًذكرعراقًخلدون تحسٌن عٌسىعام/مٌكانٌكالهندسة56

1991-60.2661990االولصباحًذكرعراقًابراهٌم جرو حمود عام/مٌكانٌكالهندسة57

1991-60.191990االولصباحًذكرعراقًمنور حسٌن علً عام/مٌكانٌكالهندسة58

1991-60.1151990الثانًصباحًذكرعراقًحاتم محمد ناظمعام/مٌكانٌكالهندسة59

1991-60.0541990الثانًصباحًذكرعراقًقٌس كلشو توماعام/مٌكانٌكالهندسة60

1991-59.9481990االولصباحًذكرعراقًعمار كاظم محمد سعٌد عام/مٌكانٌكالهندسة61

1991-59.8931990الثانًصباحًذكرعراقًناظم حسون حمٌد عام/مٌكانٌكالهندسة62

1991-59.8111990االولصباحًذكرعراقًمجاهد جاسم جوادعام/مٌكانٌكالهندسة63

1991-59.3581990االولصباحًذكرعراقًحٌدر صباح الزمعام/مٌكانٌكالهندسة64

1991-59.2551990الثانًصباحًذكرعراقًصباح نوري جروعام/مٌكانٌكالهندسة65

1991-59.1321990االولصباحًذكرعراقًسعد عمر كمال عام/مٌكانٌكالهندسة66

1991-59.0911990االولصباحًذكرعراقًمنذر عبد الحسٌن حسٌنعام/مٌكانٌكالهندسة67

1991-58.4981990الثانًصباحًذكرعراقًانور زوماي ناصرعام/مٌكانٌكالهندسة68

1991-58.3911990االولصباحًذكرعراقًوضاح محمد حسن عام/مٌكانٌكالهندسة69

1991-58.2681990االولصباحًذكرعراقًحسام عبد الحلٌم شرٌفعام/مٌكانٌكالهندسة70

1991-58.1991990الثانًصباحًذكرعراقًمحمد احمد مزهر عام/مٌكانٌكالهندسة71

1991-57.9611990االولصباحًذكرعراقًطالل انور ٌوسفعام/مٌكانٌكالهندسة72



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1991-57.9421990االولصباحًذكرعراقًخمٌس محمد شهابعام/مٌكانٌكالهندسة73

1991-57.8881990االولصباحًذكرعراقًنزار عبد زهٌانعام/مٌكانٌكالهندسة74

1991-57.8611990الثانًصباحًذكرعراقًسامً خلف سالم عام/مٌكانٌكالهندسة75

1991-57.6051990الثانًصباحًذكرعراقًهٌثم هاشم محمد حسٌن عام/مٌكانٌكالهندسة76

1991-57.2211990الثانًصباحًذكرعراقًفراس محمد سعٌدعام/مٌكانٌكالهندسة77

1991-57.2041990االولصباحًذكرعراقًعلً ناصر عبود عام/مٌكانٌكالهندسة78

1991-56.9531990االولصباحًانثىعراقًسوسن عباس محمدعام/مٌكانٌكالهندسة79

1991-56.8681990الثانًصباحًذكرعراقًماهر هرمز الٌاسعام/مٌكانٌكالهندسة80

1991-56.7461990االولصباحًذكرعراقًزهٌر عبد الرزاق عباسعام/مٌكانٌكالهندسة81

1991-56.5571990االولصباحًذكرعراقًمحمد ٌوسف عبد القادرعام/مٌكانٌكالهندسة82

1991-56.2931990الثانًصباحًذكرعراقًلؤي كرٌم داودعام/مٌكانٌكالهندسة83

1991-56.1831990الثانًصباحًذكرعراقًمحمد محسن محمد عام/مٌكانٌكالهندسة84

1991-55.9691990الثانًصباحًذكرعراقًسامر نوح علًعام/مٌكانٌكالهندسة85

1991-55.871990الثانًصباحًذكرعراقًسهٌل لوٌس ادمعام/مٌكانٌكالهندسة86

1991-55.5681990االولصباحًذكرعراقًبٌان محمود محمدعام/مٌكانٌكالهندسة87

1991-55.4091990االولصباحًذكرعراقًأٌسر جمال ٌوسفعام/مٌكانٌكالهندسة88

1991-54.1971990االولصباحًذكرعراقًفائق مطلك زٌدانعام/مٌكانٌكالهندسة89

1991-53.8151990الثانًصباحًانثىعراقًطروب عبد الرزاقعام/مٌكانٌكالهندسة90

1991-53.3481990الثانًصباحًانثىعراقًسازان كمال كوكولعام/مٌكانٌكالهندسة91

1991-52.9271990الثانًصباحًذكرعراقًتٌسٌر اسعد محمودعام/مٌكانٌكالهندسة92

سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1991-58.871990الثانًصباحًذكرعراقًوسام علوانمكائن زراعٌة/مٌكانٌكالهندسة1

1991-56.311990االولصباحًذكرعراقًمحمد جلوبمكائن زراعٌة/مٌكانٌكالهندسة2

1991-501990االولصباحًذكرعراقًهٌثم حسٌن جمٌل حامدمكائن زراعٌة/مٌكانٌكالهندسة3


