
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1990-78.91991األولذكرعراقًعبد الحمٌد خالدالكهرباءالهندسةبغداد1

1990-78.4991991األولذكرعراقًهشام ناصر عبد الحسٌنالكهرباءالهندسةبغداد2

1990-78.451991األولانثىعراقًفرقد ٌاسٌن فرحانالكهرباءالهندسةبغداد3

1990-77.851991األولذكرعراقًهالل عبد الحسٌن عبودالكهرباءالهندسةبغداد4

1990-76.8741991األولذكرعراقًحسٌن علً جاسمالكهرباءالهندسةبغداد5

1990-76.8371991األولذكرعراقًجواد محمد حسٌن علًالكهرباءالهندسةبغداد6

1990-75.51991األولذكرعراقًعبد الكاظم جبار حٌاويالكهرباءالهندسةبغداد7

1990-75.4741991األولذكرعراقًمحمود زكً عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد8

1990-74.7621991األولذكرعراقًباسل ٌوسف رؤوفالكهرباءالهندسةبغداد9

1990-74.5621991األولذكرعراقًٌوسف عامر ٌوسفالكهرباءالهندسةبغداد10

1990-74.41991األولذكرعراقًهاشم صبٌح محمدالكهرباءالهندسةبغداد11

1990-74.3751991األولذكرعراقًنزار فخري شاكرالكهرباءالهندسةبغداد12

1990-73.7371991األولانثىعراقًفادٌة نوري حماديالكهرباءالهندسةبغداد13

1990-73.0751991األولذكرعراقًثائر مجٌد حسنالكهرباءالهندسةبغداد14

1990-72.6251991األولذكرعراقًحٌدر محسن عبد الوهابالكهرباءالهندسةبغداد15

1990-72.0121991األولذكرعراقًمحمد عبد السالم عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد16

1990-71.9251991األولذكرعراقًحٌدر فاضل عباسالكهرباءالهندسةبغداد17

1990-71.7251991األولذكرعراقًلٌث حمٌد سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد18

1990-71.5871991األولذكرعراقًحسنٌن صباح عباسالكهرباءالهندسةبغداد19

1990-71.151991األولذكرعراقًمهند طارق عبد الهاديالكهرباءالهندسةبغداد20

1990-71.151991األولذكرأردنًموسى عٌسى محمدالكهرباءالهندسةبغداد21

1990-71.11991األولذكرعراقًرٌاض عبد علوانالكهرباءالهندسةبغداد22

1990-71.0621991الثانًذكرعراقًومٌض عبد الرزهرة عبد الرضاالكهرباءالهندسةبغداد23

1990-70.6371991األولذكرعراقًرائد خلٌل إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1990-70.5451991األولذكرعراقًحسام قاسم مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد25

1990-70.3371991األولذكرعراقًمعن خمٌس مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد26

1990-70.1251991األولذكرعراقًحٌدر عاي صالحالكهرباءالهندسةبغداد27

1990-70.0371991األولانثىعراقًرغد سعدون عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد28

1990-69.8751991األولذكرعراقًرٌسان معٌوف فهدالكهرباءالهندسةبغداد29

1990-69.2621991األولانثىعراقًلبنى ضٌاء جوادالكهرباءالهندسةبغداد30

1990-69.2371991األولذكرعراقًعدي أكرم مهديالكهرباءالهندسةبغداد31

1990-69.151991األولذكرعراقًماٌر بطرس متًالكهرباءالهندسةبغداد32

1990-68.4371991األولذكرعراقًعدي علً رضاالكهرباءالهندسةبغداد33

1990-68.4371991األولذكرعراقًشانت اراد اوهانٌسالكهرباءالهندسةبغداد34

1990-68.2371991األولذكرعراقًخالد صبحً نجمالكهرباءالهندسةبغداد35

1990-68.2251991األولذكرعراقًحامد علً أحمدالكهرباءالهندسةبغداد36

1990-68.151991األولذكرعراقًعلً مسعود عباسالكهرباءالهندسةبغداد37

1990-68.11991األولذكرعراقًمحمد عبد وناسالكهرباءالهندسةبغداد38

1990-67.8291991األولانثىعراقًسندس جواد عبد الرحمنالكهرباءالهندسةبغداد39

1990-67.7621991األولذكرعراقًأحمد عبد الجبار شاكرالكهرباءالهندسةبغداد40

1990-67.7121991األولذكرعراقًحٌدر عبد الحسنالكهرباءالهندسةبغداد41

1990-67.7011991األولذكرعراقًٌاسر عادل عٌسىالكهرباءالهندسةبغداد42

1990-67.71991األولذكرعراقًعلً محمد زكًالكهرباءالهندسةبغداد43

1990-67.6621991األولذكرعراقًنجاح عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد44

1990-67.551991األولذكرعراقًقاسم كاطع عبدالكهرباءالهندسةبغداد45

1990-67.4251991األولذكرعراقًبسام قاسم حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد46

1990-670.371991األولذكرعراقًود لطفً عبد الرحٌمالكهرباءالهندسةبغداد47

1990-66.8621991األولانثىعراقًرٌم أنمار صالح الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1990-66.7621991األولذكرعراقًأنمار عبد الرحمن عبد الستارالكهرباءالهندسةبغداد49

1990-66.651991األولذكرعراقًولٌد محمد جالبالكهرباءالهندسةبغداد50

1990-65.8371991األولذكرعراقًهٌثم إبراهٌم سلمانالكهرباءالهندسةبغداد51

1990-65.8251991األولذكرعراقًحمدي خضر أحمدالكهرباءالهندسةبغداد52

1990-65.8121991الثانًذكرعراقًضٌاء عبد الزهرة عباسالكهرباءالهندسةبغداد53

1990-65.4871991األولذكرعراقًعلً فٌصل نجمالكهرباءالهندسةبغداد54

1990-65.4531991األولذكرعراقًكرم زهٌر داودالكهرباءالهندسةبغداد55

1990-65.31991األولانثىعراقًندى محمد شهابالكهرباءالهندسةبغداد56

1990-65.251991األولذكرعراقًرمزي نوري حمزةالكهرباءالهندسةبغداد57

1990-65.2121991األولذكرعراقًسلٌم ناصر عبد الحسنالكهرباءالهندسةبغداد58

1990-65.2121991األولانثىعراقًزهراء فاضل رشٌدالكهرباءالهندسةبغداد59

1990-65.1371991األولانثىعراقًأنصاف جاسم نصٌفالكهرباءالهندسةبغداد60

1990-64.951991األولذكرعراقًعدنان إبراهٌم الٌاسالكهرباءالهندسةبغداد61

1990-64.81991األولذكرعراقًفاضل جاسم حمدانالكهرباءالهندسةبغداد62

1990-64.81991األولذكرعراقًأحمد علً أمٌنالكهرباءالهندسةبغداد63

1990-64.6871991الثانًذكرأردنًوائل حكمت ضٌف هللاالكهرباءالهندسةبغداد64

1990-64.6371991األولانثىعراقًعبٌر ظافر حمدالكهرباءالهندسةبغداد65

1990-64.5411991األولذكرعراقًوائل حمٌد نصٌفالكهرباءالهندسةبغداد66

1990-64.51991األولذكرعراقًرأفت رسول محمدالكهرباءالهندسةبغداد67

1990-64.4751991الثانًذكرعراقًعالء عبد الرضا عبد الحسٌنالكهرباءالهندسةبغداد68

1990-64.4621991األولانثىعراقًفرقد سامً خلٌلالكهرباءالهندسةبغداد69

1990-64.3371991األولذكرعراقًزاهد جواد عباسالكهرباءالهندسةبغداد70

1990-64.2621991الثانًذكرعراقًعلً جابر رحمةالكهرباءالهندسةبغداد71

1990-64.251991األولذكرعراقًعمار محمود حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1990-64.151991الثانًذكرعراقًباسم حسٌن مرادالكهرباءالهندسةبغداد73

1990-64.1121991األولانثىعراقًأمٌرة عبد الستارالكهرباءالهندسةبغداد74

1990-63.951991األولانثىعراقًنجاة ناجً محمدالكهرباءالهندسةبغداد75

1990-63.8251991األولانثىعراقًبشرى وحوج حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد76

1990-63.7361991األولذكرعراقًمحمد طالب بندرالكهرباءالهندسةبغداد77

1990-63.6871991األولذكرعراقًعالء عبد العال عالويالكهرباءالهندسةبغداد78

1990-63.6751991األولذكرعراقًهادي صالح عبودالكهرباءالهندسةبغداد79

1990-63.6621991األولذكرعراقًسعدي هاشمالكهرباءالهندسةبغداد80

1990-63.6121991األولذكرعراقًعصام اسماعٌل عطاالكهرباءالهندسةبغداد81

1990-63.5621991الثانًذكرعراقًصكبان حسٌن نصٌفالكهرباءالهندسةبغداد82

1990-63.4751991األولذكرعراقًلٌث أحمد جوادالكهرباءالهندسةبغداد83

1990-63.4751991األولانثىعراقًذكرٌات محمد حسنالكهرباءالهندسةبغداد84

1990-63.4371991األولذكرعراقًمحمد كاظم هاديالكهرباءالهندسةبغداد85

1990-63.4121991األولانثىعراقًسلمى علً مطلكالكهرباءالهندسةبغداد86

1990-63.3371991األولانثىعراقًآالء سعٌد مزهرالكهرباءالهندسةبغداد87

1990-63.1871991األولذكرعراقًباسم عبد الصاحب مهديالكهرباءالهندسةبغداد88

1990-63.051991األولذكرعراقًسنان حكمت علًالكهرباءالهندسةبغداد89

1990-63.0121991األولذكرعراقًحسٌن صبري عمرانالكهرباءالهندسةبغداد90

1990-62.9371991األولذكرعراقًتحسٌن علً كاظمالكهرباءالهندسةبغداد91

1990-62.8251991األولذكرعراقًٌاسر حسن كاظمالكهرباءالهندسةبغداد92

1990-62.7371991األولذكرعراقًمحمد سمٌر عبد الحمٌدالكهرباءالهندسةبغداد93

1990-62.6871991األولانثىعراقًحنان لفتة شاكرالكهرباءالهندسةبغداد94

1990-62.5711991الثانًذكرعراقًعصام حسٌن إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد95

1990-62.5121991الثانًذكرعراقًعرفان أحمد حسنالكهرباءالهندسةبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1990-62.3621991األولذكرعراقًصباح محمد فاضلالكهرباءالهندسةبغداد97

1990-62.2371991األولانثىعراقًإٌمان غٌدان نصٌفالكهرباءالهندسةبغداد98

1990-62.21991الثانًذكرعراقًمحمد جواد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد99

1990-62.1871991األولذكرعراقًسرمد قرٌاقوس مروكًالكهرباءالهندسةبغداد100

1990-62.1751991الثانًذكرعراقًعلً حسن حرٌجةالكهرباءالهندسةبغداد101

1990-62.0481991األولانثىعراقًبان عزٌز فاضلالكهرباءالهندسةبغداد102

1990-62.0251991األولانثىعراقًشذى عبد حسنالكهرباءالهندسةبغداد103

1990-61.9621991األولذكرعراقًأحمد صباح محمودالكهرباءالهندسةبغداد104

1990-61.8621991األولذكرعراقًعبد هللا جبار علًالكهرباءالهندسةبغداد105

1990-61.7121991األولذكرعراقًعلً ضٌاءالكهرباءالهندسةبغداد106

1990-61.6871991األولذكرفلسطٌنًمحمود أمٌن محمدالكهرباءالهندسةبغداد107

1990-61.6371991األولذكرعراقًباسم جمٌل علًالكهرباءالهندسةبغداد108

1990-61.6251991الثانًذكرعراقًسعد ٌوسف سلمانالكهرباءالهندسةبغداد109

1990-61.61991األولانثىعراقًسوسن فرهود سلمانالكهرباءالهندسةبغداد110

1990-61.5871991األولانثىعراقًهدى خضر علًالكهرباءالهندسةبغداد111

1990-61.1871991األولانثىعراقًإٌمان حمٌد محمدالكهرباءالهندسةبغداد112

1990-61.1621991األولذكرعراقًٌاسر مدحت حسنالكهرباءالهندسةبغداد113

1990-61.11991األولانثىعراقًلٌنا محمد علً جوادالكهرباءالهندسةبغداد114

1990-611991الثانًانثىعراقًصهباء شفٌق حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد115

1990-60.8121991األولذكرعراقًبشار اسماعٌل محسنالكهرباءالهندسةبغداد116

1990-60.81991الثانًذكرعراقًباسل محمد نوريالكهرباءالهندسةبغداد117

1990-60.7371991األولذكرعراقًعبٌد محمود عكٌلالكهرباءالهندسةبغداد118

1990-60.6791991األولذكرعراقًكاظم رمح كاظمالكهرباءالهندسةبغداد119

1990-60.5871991األولذكرعراقًفاضل صاحب علكالكهرباءالهندسةبغداد120
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1990-60.51991األولذكرعراقًعزٌز محمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد121

1990-60.4251991الثانًذكرعراقًمازن عبد الحسٌن محمدالكهرباءالهندسةبغداد122

1990-60.3751991األولذكرعراقًعلً جلٌب شبوطالكهرباءالهندسةبغداد123

1990-60.3251991األولانثىعراقًخلود ولٌد اسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد124

1990-60.3251991األولانثىعراقًإٌمان فاضل موازيالكهرباءالهندسةبغداد125

1990-60.2121991األولانثىعراقًوصال ٌحٌى حسنالكهرباءالهندسةبغداد126

1990-60.1871991األولذكرعراقًلٌث أحمد محمدالكهرباءالهندسةبغداد127

1990-60.151991األولانثىعراقًزٌنب محمد طارقالكهرباءالهندسةبغداد128

1990-60.0751991الثانًذكرعراقًعالء حسٌن علًالكهرباءالهندسةبغداد129

1990-60.0681991األولذكرعراقًموسى سلطان حاجمالكهرباءالهندسةبغداد130

1990-59.9371991األولذكرعراقًجاسم لفتة عوٌدالكهرباءالهندسةبغداد131

1990-59.9251991األولذكرعراقًٌحٌى وعد هللا اسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد132

1990-59.7121991األولذكرعراقًخالد صائب حمٌدالكهرباءالهندسةبغداد133

1990-59.6971991األولذكرعراقًعباس كاظم مهديالكهرباءالهندسةبغداد134

1990-59.6251991األولانثىعراقًسندس حمٌد طاهرالكهرباءالهندسةبغداد135

1990-59.5871991األولذكرعراقًعطوان سٌد حسنالكهرباءالهندسةبغداد136

1990-59.4871991األولذكرعراقًٌاسر حسون خضٌرالكهرباءالهندسةبغداد137

1990-59.351991األولانثىعراقًجنان عبد الرحٌمالكهرباءالهندسةبغداد138

1990-59.2751991األولانثىعراقًوداد محمود علًالكهرباءالهندسةبغداد139

1990-59.2631991األولذكرعراقًإبراهٌم حمٌد فاضلالكهرباءالهندسةبغداد140

1990-59.2251991األولذكرعراقًعبد الرحمن سلمان مرادالكهرباءالهندسةبغداد141

1990-59.1751991الثانًذكرعراقًحسٌن عبد القادر محمد أمٌنالكهرباءالهندسةبغداد142

1990-59.1621991الثانًذكرعراقًهمام عبد الكرٌم نعمةالكهرباءالهندسةبغداد143

1990-58.9121991األولذكرعراقًنجاح جواد كاظمالكهرباءالهندسةبغداد144
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1990-58.8371991الثانًذكرعراقًأحمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد145

1990-58.7871991الثانًذكرعراقًحلٌم حمزة سٌابالكهرباءالهندسةبغداد146

1990-58.5751991األولذكرعراقًوسٌم شوكت شمعونالكهرباءالهندسةبغداد147

1990-58.5371991األولذكرعراقًنجٌب صالح حموديالكهرباءالهندسةبغداد148

1990-58.4871991األولانثىعراقًرهام ناجً عبودالكهرباءالهندسةبغداد149

1990-58.4371991األولذكرعراقًمضر قاسم تقً الدٌنالكهرباءالهندسةبغداد150

1990-58.2121991األولانثىعراقًسندس جواد عباسالكهرباءالهندسةبغداد151

1990-58.151991األولذكرعراقًعزت محمود أحمدالكهرباءالهندسةبغداد152

1990-58.0621991الثانًذكرعراقًعالء محسن مهديالكهرباءالهندسةبغداد153

1990-57.9371991األولذكرعراقًعبد الرحمن وجٌه محمدالكهرباءالهندسةبغداد154

1990-57.8751991الثانًذكرعراقًإبراهٌم خلٌل إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد155

1990-57.7911991الثانًذكرعراقًعلً كرٌم كبةالكهرباءالهندسةبغداد156

1990-57.7891991الثانًذكرعراقًأحمد عبد المحسن مهديالكهرباءالهندسةبغداد157

1990-57.6371991الثانًذكرعراقًحٌدر عبد الرضا إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد158

1990-57.5871991األولذكرعراقًهانً صكبان بدنالكهرباءالهندسةبغداد159

1990-57.5621991األولذكرعراقًراسم نصٌف جاسمالكهرباءالهندسةبغداد160

1990-57.351991األولذكرعراقًعلً مهدي صالحالكهرباءالهندسةبغداد161

1990-57.2841991الثانًانثىعراقًوصال عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد162

1990-57.1381991األولذكرعراقًوالء محمد طالبالكهرباءالهندسةبغداد163

1990-57.1121991األولذكرعراقًقاسم مدلول مولىالكهرباءالهندسةبغداد164

1990-57.0631991الثانًذكرعراقًأحمد جاسم محمدالكهرباءالهندسةبغداد165

1990-571991الثانًذكرعراقًراغب عبود حسنالكهرباءالهندسةبغداد166

1990-56.5731991الثانًذكرعراقًعمر ٌونس قاسمالكهرباءالهندسةبغداد167

1990-56.351991األولذكرعراقًكمال إبراهٌم إسماعٌلالكهرباءالهندسةبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1990-56.2621991األولأنثىعراقًإبتسام علً جاسمالكهرباءالهندسةبغداد169

1990-55.751991الثانًذكرفلسطٌنًإبراهٌم أحمد ذٌبالكهرباءالهندسةبغداد170

1990-55.6251991الثانًذكرعراقًعباس كاظم رسنالكهرباءالهندسةبغداد171

1990-55.4371991األولذكرعراقًٌاسٌن أحمد عبد الحمٌدالكهرباءالهندسةبغداد172

1990-55.3871991الثانًأنثىعراقًسراب كرم كاظمالكهرباءالهندسةبغداد173

1990-55.3751991الثانًذكرعراقًعبد األمٌر فرحان عبد الرحمنالكهرباءالهندسةبغداد174

1990-55.3251991الثانًذكرعراقًصباح محمد عبدالكهرباءالهندسةبغداد175

1990-55.3121991الثانًذكرعراقًعبد الرحمن دهش علًالكهرباءالهندسةبغداد176

1990-55.1621991الثانًذكرعراقًحسان منذر حناالكهرباءالهندسةبغداد177

1990-55.0751991الثانًذكرعراقًعبد الخضر جدوع خضٌرالكهرباءالهندسةبغداد178

1990-54.8251991الثانًذكرعراقًدوالر جالل رؤوفالكهرباءالهندسةبغداد179

1990-54.71991الثانًذكرعراقًسعٌد أحمد صالحالكهرباءالهندسةبغداد180

1990-53.5251991الثانًذكرعراقًمصطفى محمد علً عبد المجٌدالكهرباءالهندسةبغداد181


