
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

1993-84.821992االولصباحًذكرعراقًاحمد كاظم جاسم حسنعام/ مٌكانٌكالهندسة1

1993-80.781992االولصباحًذكرعراقًمحسن نوري حمزة عام/ مٌكانٌكالهندسة2

1993-72.431992االولصباحًذكرعراقًولٌد خالد اسعد الحمدعام/ مٌكانٌكالهندسة3

1993-72.041992االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة4

1993-71.811992االولصباحًذكرعراقًعمر عوٌد زهمكعام/ مٌكانٌكالهندسة5

1993-69.981992االولصباحًذكرعراقًماهر محمود حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة6

1993-69.951992االولصباحًذكرعراقًقٌس توفٌق حسن الجبوريعام/ مٌكانٌكالهندسة7

1993-69.491992االولصباحًذكرعراقًرائد ابو بكر ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة8

1993-69.411992االولصباحًذكرعراقًرافد معلك حنونعام/ مٌكانٌكالهندسة9

1993-68.911992االولصباحًذكرعراقًنعمان صالح الدٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة10

1993-68.691992االولصباحًذكرعراقًرمزي كاظم محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة11

1993-67.411992االولصباحًذكرعراقًماجد حمٌد زوراعام/ مٌكانٌكالهندسة12

1993-67.111992االولصباحًذكرعراقًعبد الكاظم مدٌحعام/ مٌكانٌكالهندسة13

1993-67.101992االولصباحًذكرعراقًسعد سامً ناجً عام/ مٌكانٌكالهندسة14

1993-66.961992االولصباحًذكرعراقًمازن فتحً بدر عام/ مٌكانٌكالهندسة15

1993-66.541992االولصباحًذكرعراقًتٌمور حٌدر حاجً عام/ مٌكانٌكالهندسة16

1993-66.501992االولصباحًذكرعراقًنور الدٌن ناصح قادرعام/ مٌكانٌكالهندسة17

1993-66.391992االولصباحًذكرعراقًاسامة مؤٌد ودٌع عام/ مٌكانٌكالهندسة18

1993-66.311992االولصباحًذكرعراقًمحمد كرٌم محمد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة19

1993-65.791992االولصباحًذكرعراقًاحمد خزعل سلمان السلمانعام/ مٌكانٌكالهندسة20

1993-65.451992االولصباحًذكرعراقًهوشٌار عبد هللا محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة21

1993-65.291992االولصباحًذكرعراقًسعٌد داود سلٌمان عام/ مٌكانٌكالهندسة22

1993-64.901992االولصباحًذكرعراقًعبد الوهاب حسن عام/ مٌكانٌكالهندسة23

1993-64.641992االولصباحًذكرعراقًرحٌم حسن عباسعام/ مٌكانٌكالهندسة24
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1993-64.601992االولصباحًذكرعراقًمحمد مداح حسن الراويعام/ مٌكانٌكالهندسة25

1993-64.501992االولصباحًذكرعراقًباسم محمد عبد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة26

1993-64.431992االولصباحًذكرعراقًحٌدر جبار ناظمعام/ مٌكانٌكالهندسة27

1993-64.241992االولصباحًذكرعراقًسعٌد ٌحً جاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة28

1993-64.231992االولصباحًانثىعراقًنضال مهدي محٌمٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة29

1993-63.911992االولصباحًانثىعراقًفلاير نعمة فرٌحعام/ مٌكانٌكالهندسة30

1993-63.831992االولصباحًذكرعراقًرسول شبوط ابراهٌم عام/ مٌكانٌكالهندسة31

1993-63.821992االولصباحًذكرعراقًاحسان عبد الحسن دلًعام/ مٌكانٌكالهندسة32

1993-63.301992االولصباحًذكرعراقًصالح الدٌن جمٌل عبد الرزاقعام/ مٌكانٌكالهندسة33

1993-62.991992االولصباحًذكرعراقًاحمد طالب عبد الكرٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة34

1993-62.971992االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد الرسول عام/ مٌكانٌكالهندسة35

1993-62.701992االولصباحًذكرعراقًاحمد مطلك عام/ مٌكانٌكالهندسة36

1993-62.671992االولصباحًذكرعراقًفاخر محمد صوفً عام/ مٌكانٌكالهندسة37

1993-62.191992االولصباحًذكرعراقًظافر عباس سلمانعام/ مٌكانٌكالهندسة38

1993-61.901992الثانًصباحًذكرعراقًحٌدر جاسم محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة39

1993-61.511992االولصباحًذكرعراقًحسٌن قاسم جماغ الربٌعًعام/ مٌكانٌكالهندسة40

1993-61.301992االولصباحًانثىعراقًسلمى عواد مجٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة41

1993-61.181992الثانًصباحًذكرعراقًعباس جاسم محسن عام/ مٌكانٌكالهندسة42

1993-61.081992االولصباحًذكرعراقًقحطان جابر كاظم عام/ مٌكانٌكالهندسة43

1993-60.991992االولصباحًذكرعراقًصالح عثمان مصطفى عام/ مٌكانٌكالهندسة44

1993-60.701992الثانًصباحًذكرعراقًاحمد جواد كاظم عام/ مٌكانٌكالهندسة45

1993-60.641992االولصباحًذكرعراقًحسن محمد شمس الدٌن عام/ مٌكانٌكالهندسة46

1993-60.491992االولصباحًذكرعراقًخالد طارق جاسم عام/ مٌكانٌكالهندسة47

1993-60.401992االولصباحًذكرعراقًوٌسً علً حسٌن عام/ مٌكانٌكالهندسة48
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1993-60.391992الثانًصباحًذكرعراقًاحمد عبد الخضر حسانعام/ مٌكانٌكالهندسة49

1993-60.171992االولصباحًذكرعراقًعدي حاتم صاحبعام/ مٌكانٌكالهندسة50

1993-60.141992االولصباحًذكرعراقًرٌاض ناجً مصطفىعام/ مٌكانٌكالهندسة51

1993-59.851992االولصباحًذكرعراقًاحمد عبد هللا احمد عام/ مٌكانٌكالهندسة52

1993-59.841992االولصباحًذكرعراقًنوفل مٌخائٌل عزٌز عام/ مٌكانٌكالهندسة53

1993-59.831992االولصباحًذكرعراقًاحمد حنظل طارشعام/ مٌكانٌكالهندسة54

1993-59.591992الثانًصباحًذكرعراقًثائر زهٌر عبد الرزاقعام/ مٌكانٌكالهندسة55

1993-59.511992الثانًصباحًذكرعراقًدرٌد اوغسطٌن حناعام/ مٌكانٌكالهندسة56

1993-59.461992الثانًصباحًذكرعراقًحسن عبد علً حمدانعام/ مٌكانٌكالهندسة57

1993-59.441992االولصباحًانثىعراقًدٌنا احمد علً عام/ مٌكانٌكالهندسة58

1993-59.291992االولصباحًذكرعراقًاٌاد لطٌف عوٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة59

1993-59.261992الثانًصباحًانثىعراقًنٌران نادر توماس عام/ مٌكانٌكالهندسة60

1993-59.201992الثانًصباحًذكرعراقًانمار عدنان محمودعام/ مٌكانٌكالهندسة61

1993-59.151992االولصباحًانثىعراقًهٌفاء عبد الكرٌم عام/ مٌكانٌكالهندسة62

1993-59.021992االولصباحًذكرعراقًحٌدر زغٌر سلمان عام/ مٌكانٌكالهندسة63

1993-58.851992الثانًصباحًذكرعراقًنجاح محمود محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة64

1993-58.791992االولصباحًذكرعراقًطارق رشٌد شرٌف عام/ مٌكانٌكالهندسة65

1993-58.751992االولصباحًذكرعراقًعلً صالح الدٌن انورعام/ مٌكانٌكالهندسة66

1993-58.711992االولصباحًذكرعراقًمحمد صالح ٌونسعام/ مٌكانٌكالهندسة67

1993-58.661992االولصباحًذكرعراقًفراس ادٌب نذٌر عام/ مٌكانٌكالهندسة68

1993-58.661992الثانًصباحًانثىعراقًبثٌنة فنجان حدحودعام/ مٌكانٌكالهندسة69

1993-58.551992الثانًصباحًذكرعراقًماهر محمد مرادعام/ مٌكانٌكالهندسة70

1993-58.291992الثانًصباحًذكرعراقًعلً نعمة رشمعام/ مٌكانٌكالهندسة71

1993-58.241992االولصباحًانثىعراقًصبا رشٌد لفتة عام/ مٌكانٌكالهندسة72
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1993-58.071992االولصباحًذكرعراقًعلً رزاق ٌاسٌن علوشعام/ مٌكانٌكالهندسة73

1993-57.971992الثانًصباحًذكرعراقًشانت همبارسومعام/ مٌكانٌكالهندسة74

1993-57.871992الثانًصباحًذكرعراقًعلً حسٌن عباس عام/ مٌكانٌكالهندسة75

1993-57.751992االولصباحًذكرعراقًعمار جاسب محمد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة76

1993-57.591992الثانًصباحًذكرعراقًمحمد فاٌق جمعة عام/ مٌكانٌكالهندسة77

1993-57.431992الثانًصباحًذكرعراقًابراهٌم رضا محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة78

1993-57.391992الثانًصباحًذكرعراقًباسم عبد الرزاق رشٌد عام/ مٌكانٌكالهندسة79

1993-57.341992الثانًصباحًذكرعراقًباسم محمد فٌاض عام/ مٌكانٌكالهندسة80

1993-57.321992االولصباحًانثىعراقًبسمة عبد الحسٌن عبد االمٌرعام/ مٌكانٌكالهندسة81

1993-57.081992الثانًصباحًذكرعراقًاحمد حسام سعٌد عام/ مٌكانٌكالهندسة82

1993-57.051992الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن جواد محمد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة83

1993-56.881992الثانًصباحًذكرعراقًداخل عبد النبً عام/ مٌكانٌكالهندسة84

1993-56.881992الثانًصباحًذكرعراقًعماد جاسم عفاتعام/ مٌكانٌكالهندسة85

1993-56.581992الثانًصباحًذكرعراقًفؤاد شهاب احمد عام/ مٌكانٌكالهندسة86

1993-56.401992الثانًصباحًانثىعراقًمً بطرس عودٌش عام/ مٌكانٌكالهندسة87

1993-56.341992الثانًصباحًذكرعراقًفوزي كرٌم حمٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة88

1993-56.041992االولصباحًذكرعراقًعٌسى حسٌن محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة89

1993-56.041992االولصباحًذكرعراقًفراس حمادي لعٌبًعام/ مٌكانٌكالهندسة90

1993-56.021992الثانًصباحًذكرعراقًخالد محمد عبد الرضا عام/ مٌكانٌكالهندسة91

1993-55.841992الثانًصباحًذكرعراقًسلوان ناظر داوؤد عام/ مٌكانٌكالهندسة92

1993-55.671992الثانًصباحًذكرعراقًعودة جفات مزعل عام/ مٌكانٌكالهندسة93

1993-55.511992الثانًصباحًذكرعراقًحٌدر محمد جواد عام/ مٌكانٌكالهندسة94

1993-55.391992الثانًصباحًذكرعراقًزٌاد طارق حامدعام/ مٌكانٌكالهندسة95

1993-55.241992الثانًصباحًذكرعراقًحٌدر حاتم نافععام/ مٌكانٌكالهندسة96
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1993-55.151992الثانًصباحًذكرعراقًغزوان جعفر فاضل عام/ مٌكانٌكالهندسة97

1993-54.991992الثانًصباحًذكرعراقًعلً خلف رحٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة98

1993-54.261992االولصباحًذكرعراقًاحمد نجم الدٌن عام/ مٌكانٌكالهندسة99

1993-53.731992الثانًصباحًذكرعراقًرٌاض عبد الزهرة عام/ مٌكانٌكالهندسة100

1993-53.191992االولصباحًذكرعراقًٌسرى محسن كاظم عام/ مٌكانٌكالهندسة101

1993-52.031992االولصباحًانثىعراقًانتصار عبد الجبارعام/ مٌكانٌكالهندسة102

1993-1992**االولصباحًانثىعراقًلٌلى ابراهٌم علًعام/ مٌكانٌكالهندسة103

وعلٌه لم ٌتم حساب المعدل العام لسنوات الدراسة. تعنً عدم توفر درجات احدى سنوات الدراسة فً الكلٌة المنتقل منها  (**)العالمة : مالحظة 


