
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1992-82.5631991االولصباحًذكرعراقًوائل سامً ودٌع سرسمعام/ مٌكانٌكالهندسة1

1992-79.4441991االولصباحًذكرعراقًهانً عزٌز امٌنطٌران/ مٌكانٌكالهندسة2

1992-78.4211991االولصباحًذكرعراقًصادق جعفر عباس عام/ مٌكانٌكالهندسة3

1992-75.0711991االولصباحًذكرعراقًاحمد خلٌل ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة4

1992-74.1741991االولصباحًذكرعراقًمحمد فاٌق حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة5

1992-73.8251991االولصباحًذكرعراقًمثنى حمزة سعدونطٌران/ مٌكانٌكالهندسة6

1992-73.1621991االولصباحًذكرعراقًمحمد سعدي سلمان عام/ مٌكانٌكالهندسة7

1992-73.1451991االولصباحًذكرعراقًوجٌه كمال حسنطٌران/ مٌكانٌكالهندسة8

1992-73.1311991االولصباحًذكرعراقًحسٌن سعدون خلفعام/ مٌكانٌكالهندسة9

1992-72.4671991االولصباحًذكرعراقًحسام صباح ناصرعام/ مٌكانٌكالهندسة10

1992-71.4131991االولصباحًذكرعراقًحسن ناجً سلمانعام/ مٌكانٌكالهندسة11

1992-71.2081991االولصباحًذكرعراقًحامد هاشم حسنطٌران/ مٌكانٌكالهندسة12

1992-71.21991االولصباحًذكرعراقًمحسن عبد هللا عبد الحسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة13

1992-70.9371991االولصباحًذكرعراقًثامر رزاق حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة14

1992-70.8471991االولصباحًذكرعراقًمحمد حٌدر صادق عام/ مٌكانٌكالهندسة15

1992-70.3481991االولصباحًذكرعراقًوسٌم ندٌم جلٌل عام/ مٌكانٌكالهندسة16

1992-70.1621991االولصباحًذكرعراقًعدي عبد الرزاق عام/ مٌكانٌكالهندسة17

1992-70.1271991االولصباحًذكرعراقًاحمد مرهون مجٌد عام/ مٌكانٌكالهندسة18

1992-70.0641991االولصباحًذكرعراقًحارث حمودي عبد هللاعام/ مٌكانٌكالهندسة19

1992-69.9971991االولصباحًذكرعراقًلٌث حسٌن جوادعام/ مٌكانٌكالهندسة20

1992-69.9641991االولصباحًذكرعراقًجاسم علً حمودعام/ مٌكانٌكالهندسة21

1992-69.8281991االولصباحًذكرعراقًغسان ردٌف عبد الغفور عام/ مٌكانٌكالهندسة22

1992-69.2721991االولصباحًذكرعراقًبرهان عبد هللا شامرادعام/ مٌكانٌكالهندسة23

1992-69.0141991االولصباحًذكرعراقًثائر رزاق حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة24
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1992-68.8931991االولصباحًذكرعراقًولٌد خلٌل احمدعام/ مٌكانٌكالهندسة25

1992-68.7541991االولصباحًذكرعراقًبهاء ابراهٌم كاظم طٌران/ مٌكانٌكالهندسة26

1992-68.5541991االولصباحًذكرعربًمحمد ٌوسف محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة27

1992-68.5161991االولصباحًذكرعراقًعلً طاهر محسنعام/ مٌكانٌكالهندسة28

1992-68.4731991االولصباحًذكرعراقًعاصم جاسم حموديعام/ مٌكانٌكالهندسة29

1992-68.3971991االولصباحًذكرعراقًمشتاق طالب علًطٌران/ مٌكانٌكالهندسة30

1992-68.291991االولصباحًذكرعراقًسعٌد جابر عبد علًطٌران/ مٌكانٌكالهندسة31

1992-68.2591991االولصباحًذكرعراقًرامز انطوان عبد األحدطٌران/ مٌكانٌكالهندسة32

1992-67.8551991االولصباحًذكرعراقًبشار عبد الوهاب عبد الرزاقعام/ مٌكانٌكالهندسة33

1992-67.7231991االولصباحًذكرعراقًعلً عبد الحسٌن عبد الرضاطٌران/ مٌكانٌكالهندسة34

1992-67.6821991االولصباحًذكرعراقًحسن شناوة صالحعام/ مٌكانٌكالهندسة35

1992-67.0941991االولصباحًذكرعراقًعبد السالم دحام فرحانعام/ مٌكانٌكالهندسة36

1992-66.8881991االولصباحًذكرعراقًاحمد محمود ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة37

1992-66.7131991االولصباحًذكرعراقًفراس عادل عبد الكرٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة38

1992-66.5561991االولصباحًذكرعراقًسلمان بردان عفلوكعام/ مٌكانٌكالهندسة39

1992-66.4781991االولصباحًانثىعراقًإٌناس باقر عباسعام/ مٌكانٌكالهندسة40

1992-66.0951991االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً هاديعام/ مٌكانٌكالهندسة41

1992-65.2731991االولصباحًذكرعراقًعبد االمٌر ٌعقوب ٌوسفعام/ مٌكانٌكالهندسة42

1992-65.0671991االولصباحًذكرعراقًكاظم فاضل ناصرعام/ مٌكانٌكالهندسة43

1992-64.7851991الثانًصباحًذكرعراقًعالء عباس مرتضىعام/ مٌكانٌكالهندسة44

1992-64.4911991االولصباحًذكرعراقًصباح محمد نوري حسنعام/ مٌكانٌكالهندسة45

1992-64.2381991االولصباحًذكرعراقًناجً عودة رحٌمهعام/ مٌكانٌكالهندسة46

1992-64.0561991االولصباحًذكرعراقًعدي مسلم علًعام/ مٌكانٌكالهندسة47

1992-63.9991991االولصباحًذكرعراقًٌشار عبد القادر فرٌقعام/ مٌكانٌكالهندسة48
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1992-63.9051991االولصباحًذكرعراقًرعد سلمان منٌفعام/ مٌكانٌكالهندسة49

1992-63.8651991االولصباحًذكرعراقًسلٌم جوزٌف سلٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة50

1992-63.8041991االولصباحًذكرعراقًوجدي خلٌل ابراهٌمطٌران/ مٌكانٌكالهندسة51

1992-63.7071991االولصباحًذكرعراقًاحمد عبد العزٌز نوريعام/ مٌكانٌكالهندسة52

1992-63.6091991االولصباحًانثىعراقًأخالص عٌدان قادر عام/ مٌكانٌكالهندسة53

1992-63.3771991الثانًصباحًذكرعراقًواثق ٌوسف اٌشوطٌران/ مٌكانٌكالهندسة54

1992-63.3111991االولصباحًذكرعراقًغسان كاظم خضٌر طٌران/ مٌكانٌكالهندسة55

1992-63.2641991االولصباحًانثىعراقًاستبرق جاسم محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة56

1992-63.2021991االولصباحًذكرعراقًصبار خلٌفة علٌويعام/ مٌكانٌكالهندسة57

1992-63.1561991االولصباحًذكرعراقًأمٌر علً محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة58

1992-63.1381991االولصباحًانثىعراقًفادٌة عبد الرزاقعام/ مٌكانٌكالهندسة59

1992-62.9851991االولصباحًذكرعراقًمحمود رشٌد حمٌد طٌران/ مٌكانٌكالهندسة60

1992-62.3951991االولصباحًذكرعراقًأكرم مهدي عبد الشمري عام/ مٌكانٌكالهندسة61

1992-62.3881991االولصباحًذكرعراقًنبٌل سلمان داودعام/ مٌكانٌكالهندسة62

1992-62.3331991االولصباحًذكرعراقًمازن اسماعٌل جبار طٌران/ مٌكانٌكالهندسة63

1992-62.1831991الثانًصباحًذكرعراقًمصطفى محمد عباسعام/ مٌكانٌكالهندسة64

1992-62.1341991االولصباحًذكرعراقًٌاسر ولٌد عبد الرحمنعام/ مٌكانٌكالهندسة65

1992-61.9311991االولصباحًذكرعراقًحسٌن كربول حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة66

1992-61.8881991االولصباحًذكرعراقًحسٌن رضا طهعام/ مٌكانٌكالهندسة67

1992-61.8871991االولصباحًذكرعراقًعباس فخري شاكرطٌران/ مٌكانٌكالهندسة68

1992-61.8531991االولصباحًذكرعراقًمحمود سبتً كاظم عام/ مٌكانٌكالهندسة69

1992-61.7531991االولصباحًذكرعراقًطاهر فرٌق عبد المحسنعام/ مٌكانٌكالهندسة70

1992-61.6651991الثانًصباحًذكرعراقًنعمة شنان حنظلعام/ مٌكانٌكالهندسة71

1992-61.3511991االولصباحًذكرعراقًحسام علً حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة72
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1992-61.3141991الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن محمد ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة73

1992-61.1741991االولصباحًذكرعراقًعبد الستار عبد جاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة74

1992-61.131991الثانًصباحًذكرعراقًعدنان عبد االمٌر حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة75

1992-61.11991االولصباحًذكرعراقًاسامة طه مصطفىعام/ مٌكانٌكالهندسة76

1992-60.9031991االولصباحًانثىعراقًهدى حاتم دلفعام/ مٌكانٌكالهندسة77

1992-60.7721991االولصباحًذكرعراقًطارق توفٌق مصطفىعام/ مٌكانٌكالهندسة78

1992-60.6751991الثانًصباحًذكرعراقًعلً مهدي صحو عام/ مٌكانٌكالهندسة79

1992-60.6441991االولصباحًذكرعراقًعلً صدوان نشأت عام/ مٌكانٌكالهندسة80

1992-60.4071991االولصباحًذكرعراقًسعد زغلول حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة81

1992-60.3581991االولصباحًذكرعراقًزٌد سامً سواديعام/ مٌكانٌكالهندسة82

1992-60.121991االولصباحًذكرعراقًحسٌن سلمان عبد اللطٌفعام/ مٌكانٌكالهندسة83

1992-59.8461991االولصباحًذكرعراقًوائل حكمت عباسعام/ مٌكانٌكالهندسة84

1992-59.5621991الثانًصباحًذكرعراقًحسن عطٌة محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة85

1992-59.4711991االولصباحًذكرعراقًٌاس عبد الخضر محسنعام/ مٌكانٌكالهندسة86

1992-59.2521991االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد الحسن علًعام/ مٌكانٌكالهندسة87

1992-59.0391991الثانًصباحًذكرعراقًمحمد ابراهٌم جلٌل عام/ مٌكانٌكالهندسة88

1992-58.8391991الثانًصباحًذكرعراقًصباح عبد القادر سعٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة89

1992-58.4281991الثانًصباحًذكرعراقًاحمد منذر ابراهٌمطٌران/ مٌكانٌكالهندسة90

1992-58.2951991الثانًصباحًذكرعراقًزٌاد فضٌل فتوحًعام/ مٌكانٌكالهندسة91

1992-58.2641991الثانًصباحًذكرعراقًعمار عبد االله عبد الجبارعام/ مٌكانٌكالهندسة92

1992-58.261991الثانًصباحًذكرعراقًمحمد ابراهٌم عبد الحسٌنطٌران/ مٌكانٌكالهندسة93

1992-57.9811991االولصباحًذكرعراقًمحمد أحمد محمد الركابًعام/ مٌكانٌكالهندسة94

1992-57.9551991الثانًصباحًذكرعراقًعمار نزار ٌعقوبعام/ مٌكانٌكالهندسة95

1992-57.771991الثانًصباحًذكرعراقًماجد رحٌم شٌحانعام/ مٌكانٌكالهندسة96
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1992-57.691991االولصباحًذكرعراقًطالل عبد الرزاق خلفعام/ مٌكانٌكالهندسة97

1992-57.5821991االولصباحًذكرعراقًحٌدر عبد االمٌرعام/ مٌكانٌكالهندسة98

1992-57.4641991االولصباحًذكرعراقًحٌدر خلٌل ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة99

1992-57.4541991الثانًصباحًذكرعراقًحٌدر عبد  زٌد عام/ مٌكانٌكالهندسة100

1992-57.331991الثانًصباحًذكرعراقًقٌس سامً ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة101

1992-57.3211991الثانًصباحًانثىعراقًفاطمة حسٌن موسىعام/ مٌكانٌكالهندسة102

1992-57.2631991الثانًصباحًذكرعراقًكامل عبد الرضاعام/ مٌكانٌكالهندسة103

1992-57.2611991الثانًصباحًذكرعراقًغسان نصٌف جاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة104

1992-57.2511991الثانًصباحًذكرعراقًمٌران احسان عبد الكرٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة105

1992-57.1351991االولصباحًذكرعراقًحسام عبد هللا جاسمطٌران/ مٌكانٌكالهندسة106

1992-56.8491991الثانًصباحًذكرعراقًعباس ابراهٌم عمرانعام/ مٌكانٌكالهندسة107

1992-56.7891991الثانًصباحًذكرعراقًاحمد سلمان حبٌبعام/ مٌكانٌكالهندسة108

1992-56.7731991الثانًصباحًذكرعراقًحٌدر عبد هللا خضٌرعام/ مٌكانٌكالهندسة109

1992-56.3991991الثانًصباحًذكرعراقًاحمد علً احمدعام/ مٌكانٌكالهندسة110

1992-56.2641991الثانًصباحًذكرعراقًغسان لؤي ٌوسفعام/ مٌكانٌكالهندسة111

1992-55.6791991الثانًصباحًذكرعراقًعادل ناظم عبودعام/ مٌكانٌكالهندسة112

1992-55.3171991الثانًصباحًذكرعراقًاٌسر صباح ٌوسفعام/ مٌكانٌكالهندسة113

1992-54.6871991الثانًصباحًذكرعراقًعامر ظاهر اسماعٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة114

1992-54.6161991الثانًصباحًانثىعراقًصبٌحة عبد هللاعام/ مٌكانٌكالهندسة115

1992-54.5391991الثانًصباحًذكرعراقًمهند شكر عبدعام/ مٌكانٌكالهندسة116

1992-54.4291991الثانًصباحًذكرعراقًصفاء جار هللا عبد هللاعام/ مٌكانٌكالهندسة117

1992-54.271991الثانًصباحًذكرعراقًمثنى محمد صادقعام/ مٌكانٌكالهندسة118

1992-54.2221991الثانًصباحًذكرعراقًعبد هللا عبد الرحمن محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة119

1992-53.9711991الثانًصباحًانثىعراقًندى محمد ربٌععام/ مٌكانٌكالهندسة120
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1992-53.9231991الثانًصباحًذكرعراقًصالح حسن امٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة121

1992-53.731991الثانًصباحًذكرعراقًعاتً علً سلطان عام/ مٌكانٌكالهندسة122

1992-53.6851991الثانًصباحًذكرعراقًاحمد عبد الجبار حسنعام/ مٌكانٌكالهندسة123

1992-53.3071991الثانًصباحًذكرعراقًحٌدر عبد الصاحبعام/ مٌكانٌكالهندسة124

1992-53.0961991الثانًصباحًذكرعراقًفراس لبٌب حبٌبعام/ مٌكانٌكالهندسة125
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1992-566201991الثانًصباحًذكرعراقًاحمد عبد هللا صالحمكائن زراعٌة/مٌكانٌكالهندسة           1          


