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1995-77.581994اولصباحًذكرعراقًروبرت فرج شموعام/ مٌكانٌكالهندسة           1          

1995-77.011994اولصباحًذكرعراقًخالد عبد المجٌد عام/ مٌكانٌكالهندسة           2          

1995-73.921994اولصباحًانثىعراقًلمى فاضل علًعام/ مٌكانٌكالهندسة           3          

1995-72.651994اولصباحًذكرعراقًوسام احمد عطٌويعام/ مٌكانٌكالهندسة           4          

1995-72.471994اولصباحًذكرعراقًواقد صباح مهديعام/ مٌكانٌكالهندسة           5          

1995-69.991994اولصباحًذكرعراقًكلبرت توما داودعام/ مٌكانٌكالهندسة           6          

1995-69.831994اولصباحًذكرعراقًماهر عبد الصاحب عام/ مٌكانٌكالهندسة           7          

1995-69.711994اولصباحًذكرعراقًقسور علً جمٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة           8          

1995-69.261994اولصباحًذكرعراقًامٌر شكر ولً عباس عام/ مٌكانٌكالهندسة           9          

1995-69.241994اولصباحًانثىعراقًلٌنا متً ابراهٌم عام/ مٌكانٌكالهندسة        10       

1995-68.491994اولصباحًذكرعراقًاٌاد حسنً قاسم عام/ مٌكانٌكالهندسة        11       

1995-67.671994اولصباحًذكرعراقًمنهل سعد داودعام/ مٌكانٌكالهندسة        12       

1995-67.201994اولصباحًذكرعراقًمحمد حكمت صادقعام/ مٌكانٌكالهندسة        13       

1995-67.011994اولصباحًانثىعراقًامل هاشم محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        14       

1995-66.981994اولصباحًذكرعراقًخالد ناطق عبد الخالقعام/ مٌكانٌكالهندسة        15       

1995-66.961994اولصباحًذكرعراقًفوزي محمود محمد قادر عام/ مٌكانٌكالهندسة        16       

1995-66.741994ثانًصباحًذكرعراقًمحمد سعدون حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة        17       

1995-66.411994اولصباحًذكرعراقًقٌس فهد جاسم عام/ مٌكانٌكالهندسة        18       

1995-65.891994اولصباحًذكرعراقًكاظم حسٌن احمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        19       

1995-65.881994اولصباحًذكرعراقًبالسم كاظم محمد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة        20       

1995-65.821994اولصباحًانثىفلسطٌنٌةندى علً موسى محمد عام/ مٌكانٌكالهندسة        21       

1995-65.361994اولصباحًذكرعراقًمحمد هاديعام/ مٌكانٌكالهندسة        22       

1995-65.361994اولصباحًذكرعراقًنعمة حسٌن جاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة        23       

1995-65.221994اولصباحًانثىعراقًهدى عٌسى كاظمعام/ مٌكانٌكالهندسة        24       
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1995-65.011994اولصباحًذكرعراقًلؤي شفٌق  زٌرو عام/ مٌكانٌكالهندسة        25       

1995-64.751994اولصباحًذكرعراقًمحمد شاكر عماشعام/ مٌكانٌكالهندسة        26       

1995-64.321994اولصباحًانثىعراقًارواء محمد حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة        27       

1995-64.301994اولصباحًذكرعراقًقتٌبة نجم عبد هللا عام/ مٌكانٌكالهندسة        28       

1995-64.261994اولصباحًذكرعراقًفائز فائقعام/ مٌكانٌكالهندسة        29       

1995-63.521994اولصباحًذكرعراقًسامً ابراهٌم حسن عام/ مٌكانٌكالهندسة        30       

1995-63.351994اولصباحًذكرعراقًسلوان ناجً ٌاسر صكر عام/ مٌكانٌكالهندسة        31       

1995-63.321994اولصباحًذكرعراقًعمار حكمت احمد عام/ مٌكانٌكالهندسة        32       

1995-63.311994اولصباحًذكرعراقًخالد سلمان داودعام/ مٌكانٌكالهندسة        33       

1995-62.851994اولصباحًذكرعراقًنبٌه ناطق عبد اللطٌف عام/ مٌكانٌكالهندسة        34       

1995-62.701994اولصباحًذكرعراقًعلً حمٌد جمٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة        35       

1995-62.591994اولصباحًذكرعراقًحٌدر غانم صادق عام/ مٌكانٌكالهندسة        36       

1995-62.391994اولصباحًذكرعراقًضٌاء عكوبً ودٌععام/ مٌكانٌكالهندسة        37       

1995-62.111994اولصباحًذكرعراقًحسان عصمت توفٌقعام/ مٌكانٌكالهندسة        38       

1995-61.731994اولصباحًذكرعراقًغسان عباس حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة        39       

1995-61.591994اولصباحًذكرعراقًعمر شهاب احمد العزاويعام/ مٌكانٌكالهندسة        40       

1995-61.461994اولصباحًذكرعراقًعلً قنبر غائبعام/ مٌكانٌكالهندسة        41       

1995-61.371994ثانًصباحًذكرعراقًانمار خالد جمٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة        42       

1995-61.361994اولصباحًذكرعراقًفرقد زهٌر ناجً عام/ مٌكانٌكالهندسة        43       

1995-61.101994اولصباحًذكرعراقًنصٌر زاٌد عبد عام/ مٌكانٌكالهندسة        44       

1995-61.101994اولصباحًانثىعراقًلمٌاء مهدي علًعام/ مٌكانٌكالهندسة        45       

1995-61.091994اولصباحًانثىعراقًصبا عبد األمٌر علوان عام/ مٌكانٌكالهندسة        46       

1995-60.781994اولصباحًذكرعراقًمحمد عبد الوهاب حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة        47       

1995-60.721994اولصباحًذكرعراقًعبد اللطٌف صالح مهديعام/ مٌكانٌكالهندسة        48       
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1995-60.711994اولصباحًذكرعراقًاحمد كنون محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        49       

1995-60.601994اولصباحًذكرعراقًمهند طه حضٌر عام/ مٌكانٌكالهندسة        50       

1995-60.471994اولصباحًذكرعراقًمحمد عبد العزٌز رشٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة        51       

1995-60.451994اولصباحًذكرعراقًنصٌر رحٌم جاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة        52       

1995-60.441994اولصباحًانثىعراقًزٌنب خالد طاهر عام/ مٌكانٌكالهندسة        53       

1995-60.351994اولصباحًذكرعراقًعلً اسعد رسمًعام/ مٌكانٌكالهندسة        54       

1995-59.991994اولصباحًانثىعراقًمنتهى قاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة        55       

1995-59.851994اولصباحًذكرعراقًمناف عطٌة جبرعام/ مٌكانٌكالهندسة        56       

1995-59.801994اولصباحًذكرعراقًاحمد عادل ابراهٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة        57       

1995-59.651994اولصباحًذكرعراقًدرٌد سعدي عبد هللاعام/ مٌكانٌكالهندسة        58       

1995-59.341994ثانًصباحًذكرمصريعادل امٌن محمد مرسًعام/ مٌكانٌكالهندسة        59       

1995-59.301994ثانًصباحًذكرعراقًطاهر سمٌر طاهرعام/ مٌكانٌكالهندسة        60       

1995-59.221994اولصباحًذكرعراقًعمر جبار فلٌحعام/ مٌكانٌكالهندسة        61       

1995-59.201994اولصباحًذكرعراقًمنتظر ٌاسٌن محمد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة        62       

1995-59.111994اولصباحًذكرعراقًمعتصم مزهر سهٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة        63       

1995-58.881994اولصباحًذكرعراقًعمار داود ابراهٌم عام/ مٌكانٌكالهندسة        64       

1995-58.721994اولصباحًانثىعراقًسرى قٌس عبد المهدي عام/ مٌكانٌكالهندسة        65       

1995-58.561994اولصباحًذكرعراقًفاروق منذر حامد عام/ مٌكانٌكالهندسة        66       

1995-58.551994ثانًصباحًذكرعراقًسرمد غرٌب عبودعام/ مٌكانٌكالهندسة        67       

1995-58.541994اولصباحًذكرعراقًقٌصر حمزة داودعام/ مٌكانٌكالهندسة        68       

1995-58.311994ثانًصباحًذكرعراقًحٌدر علً محسنعام/ مٌكانٌكالهندسة        69       

1995-58.291994اولصباحًذكرعراقًرفاه محمد جاسم عام/ مٌكانٌكالهندسة        70       

1995-58.221994اولصباحًانثىعراقًفٌان سعدون بهلول  عام/ مٌكانٌكالهندسة        71       

1995-58.131994ثانًصباحًذكرعراقًلٌث محمد عبد علًعام/ مٌكانٌكالهندسة        72       
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1995-58.061994ثانًصباحًذكرعراقًمحمد مكًعام/ مٌكانٌكالهندسة        73       

1995-58.021994ثانًصباحًذكرعراقًمحمد جمٌل زٌدانعام/ مٌكانٌكالهندسة        74       

1995-57.941994اولصباحًذكرعراقًاكرم صادق ٌوسفعام/ مٌكانٌكالهندسة        75       

1995-57.841994ثانًصباحًذكرعراقًخلٌل حمة حان شرٌفعام/ مٌكانٌكالهندسة        76       

1995-57.791994ثانًصباحًذكرعراقًكمال اكرم عبد المنعمعام/ مٌكانٌكالهندسة        77       

1995-57.761994ثانًصباحًذكرعراقًهاشم محمد حسٌن عام/ مٌكانٌكالهندسة        78       

1995-57.751994ثانًصباحًذكرعراقًجعفر صادق هاديعام/ مٌكانٌكالهندسة        79       

1995-57.731994اولصباحًذكرعراقًرافد جوزٌف عام/ مٌكانٌكالهندسة        80       

1995-57.721994اولصباحًانثىعراقًاسٌل عدنان حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة        81       

1995-57.531994اولصباحًذكرعراقًطالب كامل جابرعام/ مٌكانٌكالهندسة        82       

1995-57.531994اولصباحًذكرعراقًرائد عزٌز حاتمعام/ مٌكانٌكالهندسة        83       

1995-57.361994اولصباحًذكرعراقًخالد عبد الرحمن احمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        84       

1995-57.321994ثانًصباحًانثىعراقًزٌنب طارق محمد حسٌن عام/ مٌكانٌكالهندسة        85       

1995-57.191994اولصباحًذكرعراقًلٌث محمد عبد الواحدعام/ مٌكانٌكالهندسة        86       

1995-57.111994اولصباحًذكرعراقًرٌاض نومانعام/ مٌكانٌكالهندسة        87       

1995-56.871994ثانًصباحًذكرعراقًاحمد عبد الرضا رحٌمعام/ مٌكانٌكالهندسة        88       

1995-56.811994ثانًصباحًذكرعراقًعمار جاسم محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        89       

1995-56.681994ثانًصباحًذكرعراقًاحمد فائق حسٌن داود عام/ مٌكانٌكالهندسة        90       

1995-56.621994ثانًصباحًذكرعراقًاسامة حسن  خفٌفعام/ مٌكانٌكالهندسة        91       

1995-56.531994ثانًصباحًذكرعراقًعبد الرظا عبد الصمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        92       

1995-56.381994ثانًصباحًذكرعراقًغالب رزاق كاظمعام/ مٌكانٌكالهندسة        93       

1995-56.321994اولصباحًذكرعراقًولهان عبد الجبل محمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        94       

1995-56.251994ثانًصباحًانثىعراقًزٌنى محمد عبد الرزاق عام/ مٌكانٌكالهندسة        95       

1995-56.111994ثانًصباحًذكرعراقًرٌاض عبد الكرٌم احمدعام/ مٌكانٌكالهندسة        96       
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1995-56.091994ثانًصباحًذكرعراقًاٌاد حمزة حنوش عام/ مٌكانٌكالهندسة        97       

1995-56.081994ثانًصباحًذكرعراقًزاهر خزعل مظلومعام/ مٌكانٌكالهندسة        98       

1995-55.871994ثانًصباحًانثىعراقًمً كاظمعام/ مٌكانٌكالهندسة        99       

1995-55.861994اولصباحًذكرعراقًاحمد زكً اسماعٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة      100     

1995-55.771994ثانًصباحًذكرعراقًثامر احمد حسٌن عام/ مٌكانٌكالهندسة      101     

1995-55.741994ثانًصباحًذكرعراقًحٌدر عبد االلهعام/ مٌكانٌكالهندسة      102     

1995-55.661994ثانًصباحًذكرعراقًغسان علً لفتهعام/ مٌكانٌكالهندسة      103     

1995-55.591994ثانًصباحًذكرعراقًسالم جبار علًعام/ مٌكانٌكالهندسة      104     

1995-55.211994ثانًصباحًانثىعراقًمٌادة عبد الوهاب حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة      105     

1995-55.121994ثانًصباحًذكرعراقًثامر صالح مهديعام/ مٌكانٌكالهندسة      106     

1995-55.031994ثانًصباحًذكرعراقًخالد عبد الرسول عبد الداٌم عام/ مٌكانٌكالهندسة      107     

1995-55.001994ثانًصباحًذكرعراقًكعود ثابت رحٌلعام/ مٌكانٌكالهندسة      108     

1995-54.981994ثانًصباحًذكرعراقًصفاء عباس ابراهٌم عام/ مٌكانٌكالهندسة      109     

1995-54.981994ثانًصباحًذكرعراقًٌاسر عبد الرضا علوان عام/ مٌكانٌكالهندسة      110     

1995-54.951994ثانًصباحًذكرعراقًعمار عادل رشٌد عام/ مٌكانٌكالهندسة      111     

1995-54.711994ثانًصباحًذكرعراقًبثٌنة محمد كاظمعام/ مٌكانٌكالهندسة      112     

1995-54.531994ثانًصباحًانثىعراقًبثٌنة خورشٌدعام/ مٌكانٌكالهندسة      113     

1995-54.431994ثانًصباحًذكرعراقًخلدون ساطع حسٌنعام/ مٌكانٌكالهندسة      114     

1995-54.321994ثانًصباحًذكرعراقًعبد األمٌر كاظم لفته عام/ مٌكانٌكالهندسة      115     

1995-54.011994ثانًصباحًذكرعراقًحسٌن علً لفتةعام/ مٌكانٌكالهندسة      116     

1995-53.911994ثانًصباحًذكرعراقًاحمد محمد زاٌرعام/ مٌكانٌكالهندسة      117     

1995-53.061994ثانًصباحًانثىعراقًبشرى حسن داود عام/ مٌكانٌكالهندسة      118     

1995-52.341994ثانًصباحًذكرعراقًاٌمن عبد الحمٌد احمدعام/ مٌكانٌكالهندسة      119     

1995-51.421994ثانًصباحًذكرعراقًلؤي عبد الوهابعام/ مٌكانٌكالهندسة      120     
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1995-50.851994ثانًصباحًذكرعراقًعودة جبار قاسمعام/ مٌكانٌكالهندسة      121     

1995-1994**ثانًصباحًذكرعراقًظافر محمودعام/ مٌكانٌكالهندسة      122     

1995-1994**ثانًصباحًذكرعراقًحسن مهديعام/ مٌكانٌكالهندسة      123     

1995-1994**ثانًصباحًذكرعراقًعمار عبد العباسعام/ مٌكانٌكالهندسة      124     
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