
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1992-76.8061993األولذكرعراقًمحمد عونً محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد1

1992-76.671993األولذكرعراقًجاسم كاظم حمودالكهرباءالهندسةبغداد2

1992-75.4831993األولذكرعراقًصباح الدٌن عبد القادر حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد3

1992-74.6761993األولذكرعراقًعلً حبٌب ناصرالكهرباءالهندسةبغداد4

1992-73.9631993األولذكرعراقًحٌدر موفق محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد5

1992-71.4251993األولانثىعراقًجانٌت كوركٌس مٌخوالكهرباءالهندسةبغداد6

1992-70.7591993األولذكرعراقًأحمد محمد نوري عٌدانالكهرباءالهندسةبغداد7

1992-70.4251993األولذكرعراقًمثنى عبد الرضا جبرالكهرباءالهندسةبغداد8

1992-70.2441993األولذكرعراقًغازي فٌصل صكرالكهرباءالهندسةبغداد9

1992-70.1251993األولذكرعراقًعالء محمد حسٌن علًالكهرباءالهندسةبغداد10

1992-69.9621993األولذكرعراقًأسامة صالح مهديالكهرباءالهندسةبغداد11

1992-67.8631993األولذكرعراقًرسمً رحٌم حسنالكهرباءالهندسةبغداد12

1992-67.7591993األولذكرعراقًعقٌل ناصر عباسالكهرباءالهندسةبغداد13

1992-67.7021993األولانثىعراقًاٌناس حامد ابراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد14

1992-67.4621993األولانثىعراقًنعٌمة ٌونس سالمالكهرباءالهندسةبغداد15

1992-66.4771993األولذكرعراقًحٌدر سلمان جوادالكهرباءالهندسةبغداد16

1992-66.1371993األولانثىعراقًأسماء محمود أحمدالكهرباءالهندسةبغداد17

1992-65.6451993األولذكرعراقًعلً خلٌل محمدالكهرباءالهندسةبغداد18

1992-65.0251993األولذكرعراقًحٌدر جعفر فاضلالكهرباءالهندسةبغداد19

1992-64.9971993األولذكرعراقًقاسم سعدون خلفالكهرباءالهندسةبغداد20

1992-64.9911993األولذكرعراقًحٌدر عبد هللا حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد21

1992-64.551993األولذكرعراقًأسامة صالح عبد الهاديالكهرباءالهندسةبغداد22

1992-64.4341993األولانثىعراقًرجاء جبار مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد23

1992-64.351993األولانثىعراقًشٌماء عال ء الدٌن مهديالكهرباءالهندسةبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1992-64.1631993األولذكرعراقًهشام محمد علًالكهرباءالهندسةبغداد25

1992-64.0951993األولذكرعراقًعبد السالم محمود كاملالكهرباءالهندسةبغداد26

1992-63.91993األولذكرعراقًأحمد جبار سالمالكهرباءالهندسةبغداد27

1992-63.91993األولذكرعراقًأحمد هاشم حسنالكهرباءالهندسةبغداد28

1992-63.8751993األولذكرعراقًعبد الحسن عبد هللا كاظمالكهرباءالهندسةبغداد29

1992-63.551993األولانثىعراقًزٌنة عبد الخالق خلٌلالكهرباءالهندسةبغداد30

1992-63.461993الثانًذكرعراقًمصطفى ستار محمد أمٌنالكهرباءالهندسةبغداد31

1992-63.4281993الثانًذكرعراقًسردار صابر صالحالكهرباءالهندسةبغداد32

1992-62.8531993الثانًذكرعراقًزٌد عطا هللا كاظمالكهرباءالهندسةبغداد33

1992-62.6351993الثانًانثىعراقًصفاء محسن محمد جوادالكهرباءالهندسةبغداد34

1992-62.5871993األولانثىعراقًزهراء محمد جمٌلالكهرباءالهندسةبغداد35

1992-62.5631993األولذكرعراقًعقٌل جعفر خٌونالكهرباءالهندسةبغداد36

1992-62.2371993األولذكرعراقًأحمد علً حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد37

1992-62.11993األولذكرعراقًمحمد كرٌم فاضلالكهرباءالهندسةبغداد38

1992-61.9741993األولذكرعراقًنبراس عمران عٌسىالكهرباءالهندسةبغداد39

1992-61.8311993األولذكرعراقًماجد صادق جندٌلالكهرباءالهندسةبغداد40

1992-61.7621993األولذكرعراقًغٌث صدٌق توماالكهرباءالهندسةبغداد41

1992-61.7371993األولذكرعراقًمدٌن عارف عبد الرزاقالكهرباءالهندسةبغداد42

1992-61.4131993األولانثىعراقًنسرٌن انور حجمانالكهرباءالهندسةبغداد43

1992-61.3871993األولذكرعراقًعالء ساهً محسنالكهرباءالهندسةبغداد44

1992-61.3761993األولذكرعراقًمهران انطوان مهرانالكهرباءالهندسةبغداد45

1992-61.3131993األولانثىعراقًاحسان محمد حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد46

1992-61.2751993األولذكرعراقًأحمد ٌاسٌن طهالكهرباءالهندسةبغداد47

1992-61.0881993األولانثىعراقًفرٌدة علً مرادالكهرباءالهندسةبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1992-60.951993األولذكرعراقًصادق بسام خدا مرادالكهرباءالهندسةبغداد49

1992-60.91993األولانثىعراقًشذى محمد إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد50

1992-60.8351993األولذكرعراقًحسٌن صبري عذابالكهرباءالهندسةبغداد51

1992-60.81993األولذكرعراقًأحمد عبد الكرٌم محمودالكهرباءالهندسةبغداد52

1992-60.4251993األولذكرعراقًعدنان هادي عبد جاسمالكهرباءالهندسةبغداد53

1992-60.4151993األولذكرعراقًطالل توفٌق مزٌدالكهرباءالهندسةبغداد54

1992-59.8751993األولذكرعراقًبسام طارق عبد المجٌدالكهرباءالهندسةبغداد55

1992-59.8721993الثانًذكرعراقًسامً جاسم شنانالكهرباءالهندسةبغداد56

1992-59.6251993األولانثىعراقًهناء محمد علٌويالكهرباءالهندسةبغداد57

1992-59.4371993األولانثىعراقًبان خلٌل محمدالكهرباءالهندسةبغداد58

1992-59.1631993األولذكرعراقًأسعد عبد الجبار محمدالكهرباءالهندسةبغداد59

1992-59.0341993األولانثىعراقًبان غسان علًالكهرباءالهندسةبغداد60

1992-59.0321993الثانًذكرعراقًباسم كرٌم محٌسنالكهرباءالهندسةبغداد61

1992-59.0191993الثانًذكرعراقًسعد علً حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد62

1992-58.8191993األولانثىعراقًإٌمان عبد الصاحب عبد الحسٌنالكهرباءالهندسةبغداد63

1992-58.7991993األولذكرعراقًأحمد عباس رضاالكهرباءالهندسةبغداد64

1992-58.5611993الثانًذكرعراقًحمٌد محمود حردانالكهرباءالهندسةبغداد65

1992-58.5571993الثانًذكرعراقًرسول مهدي حسونالكهرباءالهندسةبغداد66

1992-58.5191993األولذكرعراقًولٌد صبري عطٌةالكهرباءالهندسةبغداد67

1992-58.2831993األولذكرعراقًعلً صبري نجمالكهرباءالهندسةبغداد68

1992-58.2221993الثانًذكرعراقًفرٌد نوري إبراهٌمالكهرباءالهندسةبغداد69

1992-58.0711993الثانًانثىعراقًسندس محمد أحمدالكهرباءالهندسةبغداد70

1992-57.8051993الثانًذكرعراقًنور الدٌن سعد محمدالكهرباءالهندسةبغداد71

1992-57.791993الثانًذكرعراقًمحمد كاظم سرٌحالكهرباءالهندسةبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةجامعةت

1992-57.7751993األولانثىعراقًبشرى فالح وتوتالكهرباءالهندسةبغداد73

1992-57.731993الثانًانثىعراقًلمى محمود أحمدالكهرباءالهندسةبغداد74

1992-57.711993الثانًذكرعراقًخالد هاشم لطٌفالكهرباءالهندسةبغداد75

1992-57.4731993الثانًذكرعراقًعلً حسٌن سلمانالكهرباءالهندسةبغداد76

1992-57.3921993األولذكرعراقًشوغٌك مٌساك اوهانٌسالكهرباءالهندسةبغداد77

1992-57.3261993األولذكرعراقًضٌاء هادي صالحالكهرباءالهندسةبغداد78

1992-57.3251993األولانثىعراقًنهاد عزٌز عبد هللاالكهرباءالهندسةبغداد79

1992-57.2751993األولذكرعراقًمازن غنً حسٌنالكهرباءالهندسةبغداد80

1992-57.1271993الثانًذكرعراقًحٌدر صبحً غنًالكهرباءالهندسةبغداد81

1992-56.9451993األولانثىعراقًزٌنب شاكر حاتمالكهرباءالهندسةبغداد82

1992-56.9381993األولذكرعراقًرعد سعدي حسنالكهرباءالهندسةبغداد83

1992-56.8441993األولذكرعراقًعبد الحسن حمزة حسونالكهرباءالهندسةبغداد84

1992-56.8131993الثانًذكرعراقًنادر محمود مجٌدالكهرباءالهندسةبغداد85

1992-56.6911993الثانًذكرعراقًمحمد إبراهٌم حسنالكهرباءالهندسةبغداد86

1992-56.5561993األولذكرعراقًسعد حسٌن شتويالكهرباءالهندسةبغداد87

1992-56.2931993األولانثىعراقًإٌمان صالح كرٌمالكهرباءالهندسةبغداد88

1992-56.1191993الثانًذكرعراقًسعد مهدي هاديالكهرباءالهندسةبغداد89

1992-56.1131993األولانثىعراقًرند خالد محمدالكهرباءالهندسةبغداد90

1992-56.0861993الثانًانثىعراقًلبنى صالح محمدالكهرباءالهندسةبغداد91

1992-56.0611993الثانًذكرعراقًعمران هاشم جرٌانالكهرباءالهندسةبغداد92

1992-55.9441993الثانًذكرعراقًعلً عبد الرحمن ذٌابالكهرباءالهندسةبغداد93

1992-55.71993األولذكرعراقًغسان وسام حسنالكهرباءالهندسةبغداد94

1992-55.6161993األولانثىعراقًنغم فاضل محمد سعٌدالكهرباءالهندسةبغداد95

1992-54.0951993الثانًذكرعراقًسرمد سامً الٌاسالكهرباءالهندسةبغداد96

1992-54.0951993الثانًذكرعراقًمحمد كاظم جعاطةالكهرباءالهندسةبغداد97


