
١٩٩٠- ١٩٨٩ام الدراسيخریجي الع

الدور األول/ ١٩٩٠خریجي قسم الهندسة المدنیة 
سنة التخرجالشهادةاالختصاصالقسم العلميالكلیةاالسم الكاملت

١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعبد االمیر عبید عطیة١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةقیثار عبد الوهاب ابراهیم٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةنبیل صادق مامیزه٣
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد جمیل ابو زید٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمهند هاشم عزیز٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةحنان حقي اسماعیل٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاسعد ملغوث فرعون٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةخلیل ابراهیم الیاس٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعباسحسیننبیل٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةزاهد حسن عطیة١٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةراضيابراهیم عبد هللا١١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةنبیل قاسم محمد١٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعماد الدین عبد الكریم صالح١٣



١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد ابراهیم علي١٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسامان حسن فرج١٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةرقیب فخري رقیب١٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد زكرى رمضان١٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةخزیمه  محمد مهدي١٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةیسىاحمد نجم ع١٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةزاهر عز الدین خضر طلیـمات٢٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةوائل طالب عزیز٢١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةادریس جمعة جهاد٢٢
١٩٩٠كالوروسب------------مدنيالهندسةیاسین حسن طه٢٣
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةربیع محمد طاهر٢٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةحسام احمد حسن٢٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةنـهلة احمد نجم٢٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاخالص حسین علي٢٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةساعي اللووسیم٢٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةخلیل شمو خدیدة٢٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسردار فاضل علي٣٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد صالح خلف٣١
١٩٩٠بكالوروس------------نيمدالهندسةایاد فیصل خلیل٣٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةرسول عبود حسن٣٣



١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةطارق محمد درویش٣٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسیناء داوي حلو٣٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةضرغام عبد هللا حسن٣٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةامان فرحان خضیر٣٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسالم محمد إسالم٣٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسالم اسماعیلرعبی٣٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسهیل جاسميسلم٤٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسالم عبد هللا مصطفى٤١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعادل احمد عبد الكریم٤٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةریاض عبده زدمان الدبعي٤٣
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةلمیس سالم رشید٤٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعلي عبیس مصطفى٤٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةیاسین احمد حمه أمین٤٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد حمزة حسین٤٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعامر زكر الیاس٤٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةرذكرى رمزي بشی٤٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد زید زید جثیر٥٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمنال غانم رشید٥١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعبد الحمید قاسم مطلك٥٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيندسةالهنجالء محي عبد اللطیف٥٣



١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعالء الدین شفیق جاسم٥٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةحیدر فاضل خضیر٥٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةبشیر عبد هللاهرفا٥٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسعد فرج یوسف٥٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةزینة عادل عبد الجبار٥٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةبـهجت رمضان عبید٥٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةصبا رمضان حسن٦٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعبد الجبار شاكر محمود٦١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةزهیر حیدر طه٦٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةكریم عبد هللا مهند٦٣
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةفخري احمد مصطفى٦٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمروان بشیر محمود٦٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعبد العزیز عبد الخالق عبد العزیز٦٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعامر عبد الواحد محمد٦٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعبد الخالق محمد صوفي٦٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةصالح عبد الودود ودود٦٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمهند زكر سلیمان٧٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسعد احمد یونس٧١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةقطب الدین محمد صالح٧٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةفیاض حسن خضیر٧٣



١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاجيحاركان عبد هللا ٧٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةزینب زبیر مطشر٧٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةدانا رفیق صابر٧٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةحاتم علي ابو قرون٧٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةالحسن محمد جمعةعبد ٧٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاحمد حمید عبد الكریم٧٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةلبنى علي احمد٨٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةموسى باجي شناوه٨١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعالء جبر حساب٨٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمهند محمد زكي٨٣
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاالء مصطفى صالح٨٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةبـهاء الدین محمود حبیب٨٥
١٩٩٠بكالوروس------------يمدنالهندسةماهر عبود رشید٨٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاسعد خلف احمد٨٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةهیوا كریم عبد هللا٨٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاحمد غفور مصطفى٨٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةیونس مصطفى سلطان٩٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةخدیجة فخري صالح٩١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةقیس العازرا صلیوا٩٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةدلیر علي حمه أمین٩٣



١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد جندي علي٩٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعصام حنا میخا٩٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةعبد محمد حسین٩٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةنجاح عبد التاج حسن٩٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاریج محمد احمد٩٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاحمد قاسم علي٩٩
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةنجاة رحیم حمه١٠٠
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمهند عبد الهادي حسین١٠١
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةبیداء محمد قاسم١٠٢
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةسعبد الرزاق عبد الحسن رفا١٠٣
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةاحالم حامد شهد١٠٤
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمحمد حامد عبد الرحیم١٠٥
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةازاد كمال محمد١٠٦
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيندسةالهوئام عبد الرحمن حنا١٠٧
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةمناهل حكمت حنا١٠٨
١٩٩٠بكالوروس------------مدنيالهندسةالرزاق سلماناانعام عبد ١٠٩



الدور الثاني/ ١٩٩٠خریجي قسم الهندسة المدنیة 

سنة التخرجالشهادةختصاصاالالقسم العلميالكلیةالكاملاسم ت

١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةناظم شمو علي١
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةعالء جواد محمد علي٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةاحمد رزاق احمد٣
١٩٩٠یوسبكالور ------------ مدنيالهندسةكاظم جواد محیسن٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةحسنین علي عبد الحكیم٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةعصام ماجد كاظم٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةبسام فاضل یعقوب٧
١٩٩٠سبكالوریو ------------ مدنيالهندسةبشیر عبد الرضا عبد الباقي٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةانعام عبد الحمید عبد المجید٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةثناء مرتضى محمد١٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةمیثم حسین یاسین١١
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةمحمد معیوف جاسم١٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةجاالك محمد صالح١٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةحامد احمد محمد١٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةعادل مجید حسن١٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةظافر ذنون یونس١٦



١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةامل زینلنزار ك١٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةهیفاء علي محمد صالح١٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةهدیل بـهجت غریب١٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةایـمان صابر احمد٢٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةلقاء محمد سعید٢١
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةظفر توفیق خلیل٢٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةازاد ابراهیم علي٢٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةبیداء ابلحد قریو٢٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةعلي محمد أمین٢٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةمها محمد شیت٢٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةصبحي عبد هللا علي٢٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةهادي داؤد احمد٢٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةاویستا فائق عارف٢٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةهافین عبد القادر رشید٣٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةسعد عارف دویدري٣١
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةلؤي عبد الهادي ثابت٣٢
١٩٩٠لوریوسبكا------------ مدنيالهندسةعلي حسین جواد٣٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةحیدر علي عبود٣٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةنـهى بـهنان ججي٣٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةنجاح طوبیا روفا٣٦



١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةكوثر نزار محمد٣٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةضیاء عبد الرزاق حسین٣٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةهدى مولود عبد اللطیف٣٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةبختیار احمد حمه كریم٤٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةیاسر محمد عدنان٤١
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةیوسف احتاجه وجر٤٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ مدنيالهندسةشریف باقر شریف٤٣

الدور األول/ ١٩٩٠الهندسة الكهربائیةخریجي قسم 
سنة التخرجالشهادةاالختصاصالقسم العلميالكلیةالكاملاسم ت

١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءةالهندسنـهى زكي شیتاوي١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفواز یاسین عبد هللا٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةزبیر خدر صوفي٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةیاسر منیر عبد هللا٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسان احمد اسماعیلغ٥
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةوائل هاشم حمدون٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاحمد عباس صالح٧
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسعدي خالد علي٨
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةطه داؤد جاسم٩



١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمود سالم صالح١٠
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةخضرعدنان محمد صالح ١١
١٩٩٠بكالوریوسنیك واتصاالتإلكترو كهرباءالهندسةمحسن هدیة هللا محسن١٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةلمى بـهنام صلیوه١٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسعد هاني محمود١٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةجعفر عبد هللا فرحان١٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءدسةالهنسناء محمود محمد١٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمالك محمد خلف١٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةابو بكر كمال محمد قادر١٨
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةنوفل بـهنام موسى١٩
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاسل منصور یاقوب٢٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمفید لفته احمد٢١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةبشار یونس ابراهیم٢٢
١٩٩٠وسبكالوریإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفاخر سعدي سحري٢٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعمار عبد الحمید موسى٢٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةرائد طارق حامد٢٥
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعالء فاضل جعفر٢٦
١٩٩٠وسبكالوریقدرة ومكائنكهرباءالهندسةانعام كاظم احمد عجام٢٧
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةبشار عبد الرحمن ابراهیم٢٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةلؤي زهیر بشیر٢٩



١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةابراهیم خلیل ابراهیم٣٠
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةایاد حبیب ججو داؤد٣١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسیروان جالل محمود٣٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةحاتم دحام داؤد٣٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةهدى عبد هللا حسو٣٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةلجبوريمحمد احمد علي ا٣٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةغصون موسى الیاس٣٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةتغرید علي ابراهیم٣٧
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةغادة محمود فیصل٣٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةماجد ولي سلیمان٣٩
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفدوى صبحي مصطفى٤٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةجومان محمد علي٤١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمثنى ابراهیم احمد٤٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةطارق اسماعیل حسن٤٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةاحمد بشیر عبد هللا٤٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعماد مهدي ناصر٤٥
١٩٩٠ریوسبكالو إلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسبتي محمد مصلح٤٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعزام اسماعیل محمد٤٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةوهالة حازم الیاس٤٨
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةناصر ثامر نادر حسین٤٩



١٩٩٠بكالوریوسرونیك واتصاالتإلكتكهرباءالهندسةمحمود بكر محمود٥٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةریم توفیق خلیل٥١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفنار جورج یوسف٥٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةنزار عبد الهادي صالح٥٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةبمحمود عبد النبي شبی٥٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةهدى عبد الرحمن عبد هللا٥٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاسراء دیب عبد الجبار٥٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةنداء شاكر لطیف٥٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعاصف عبد االله صالح٥٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةرافد عامر شیت٥٩
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةأنس عبد االله محمود٦٠
١٩٩٠كالوریوسبإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةالرزاق اسماعیلاخالد عبد ٦١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعلي خلیفة عباس٦٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمد طه عبد هللا٦٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةالحان عبد الجبار حمید٦٤
١٩٩٠بكالوریوسواتصاالتإلكترونیككهرباءالهندسةمحمد عبید عوید٦٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاسماء یونس حامد٦٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةبرشنك احمد صالح٦٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمها عباس حطیحط٦٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنباءكهر الهندسةاحمد سعدي میرخان٦٩



١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسجى كاظم داؤد٧٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمؤید حمید مجید٧١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعبد الستار عیسى عواد٧٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةوعد عبد هللا سلمان٧٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسحر محمد جاسم٧٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةوضاح عبد القادر رفیق٧٥
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةتورهان عدنان صابر٧٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءدسةالهنخالص اسعد محمد٧٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةناهدة رسول خلیفة٧٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةثامر دیشو بولص٧٩
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةحمزة عبد هللا محمد٨٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةصابرمیثم محمود ٨١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةكر حسینز سعد ٨٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةنادیة قاسم محمد٨٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعمر ابراهیم سبتي٨٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمها احمد ابراهیم٨٥
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةحسین علي احمد٨٦
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعصمت علي محي٨٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةیوسف احمد أمین٨٨
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةیمحسین عیدان غل٨٩



١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةنداء هیام حسن٩٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعطاء طارق محمد٩١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةكه زال احمد كریم٩٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاهیمابراهیم جمیل ابر ٩٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةفارس محمد علي ناجي٩٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةناصر حجي میرزا٩٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةناهض عبد هللا حمو٩٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاسم جواد عبد الغنيب٩٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةباسم محمد یاسین٩٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةانـمار خیر الدین محمد٩٩
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةبسام نوئیل عبودي١٠٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسرى جابر عبد اللطیف١٠١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةحیدر محمد علي یوسف١٠٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةایـمان جواد كاظم١٠٣
١٩٩٠بكالوریوستصاالتإلكترونیك واكهرباءالهندسةسعد یحیى خضیر١٠٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعلي هجر عبد هللا١٠٥
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعادل أمین علي١٠٦
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةكمال علي أمین١٠٧
١٩٩٠الوریوسبكقدرة ومكائنكهرباءالهندسةفیصل حامد علي١٠٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعباس عاصي رشید١٠٩
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١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةصالح خضیر سالم١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعبد الوهابعمر جبریل ٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةظافر مداح خمیس٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسعد عبد محمد مندوه٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعبد هللا صابر احمد٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمد سلمان علي٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمد اسماعیل حسن٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسمیر هندي كاظم٨
١٩٩٠الوریوسبكإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعمار اكرم ناجي٩
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةكنعان علي جالل١٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةقیس خضر علي١١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةملحم بسان عقدي١٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةجمال جمعة عكلة١٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةوهیب محمد عبد الرحمن١٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةنـمیر صلیوه منصور١٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةجنان ناجي عبود١٦



١٩٩٠بكالوریوسرونیك واتصاالتإلكتكهرباءالهندسةاحسان شفیق متي١٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةشذى حسن علوان١٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةحنان سلطان حنتوش١٩
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفالح نجم عبید٢٠
١٩٩٠بكالوریوسة ومكائنقدر كهرباءالهندسةسعد احمد محمد٢١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةصباح احمد حمد٢٢
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمحمد خلف فالح٢٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةحبیب احمد محمد علي٢٤
١٩٩٠بكالوریوسنیك واتصاالتإلكترو كهرباءالهندسةاحمد جاسم محمد٢٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسالم عبد الجبار سعدي٢٦
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةاحمد صالح محمد احمد٢٧
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةجمال عبد القادر خضر٢٨
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسماعیلاحمد خلیل ا٢٩
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةشرموخنوال ناجي ٣٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةثامر جورج توما٣١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعلي كاظم علي٣٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةزینب احمد مزعل٣٣



١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةیوسف حمید احمد٣٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةهادي كریم هزاع٣٥
١٩٩٠لوریوسبكاإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمد رؤوف رشید٣٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةزیاد محمد احمد٣٧
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةضیاء صبحي بطرس٣٨
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةبتول هادي صالح٣٩
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسعد هاشم احمد٤٠
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةسفیان جمیل اسماعیل٤١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةخالد محمد علي مصطفى٤٢
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةرزكار محمد احمد٤٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةدین علياحمد نور ال٤٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعقیل جعفر حسین٤٥
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةخضر ابراهیم محمد صالح٤٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةعمار عبد الرحمن شیت٤٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةحسین جاسم عبد الحسین٤٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةضحى باهر محمد٤٩
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسالم نعمة ابو شنین٥٠



١٩٩٠سبكالوریو قدرة ومكائنكهرباءالهندسةاسماء صالح الدین مجید٥١
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةیوسف اسماعیل محمد٥٢
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةطیار جعفر محمد عبد هللا٥٣
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةفوزیة عباس قاسم٥٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةحیدر عباس حطیحط٥٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاحمد عبد هللا عبد الكریم٥٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفائزة علي محمد٥٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمحسن علي حسین٥٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمحمد وصفي بشیر٥٩
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسوسن ادریس محمود٦٠
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعمر احمد رشید٦١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةانـمار عدنان بكر٦٢
١٩٩٠بكالوریوسة ومكائنقدر كهرباءالهندسةنوار محمد سلو٦٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمد علي احمد جمعة٦٤
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةیالجین عز الدین نوري٦٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةحمد محمود حمد٦٦
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءهندسةالشذى علي بالل٦٧



١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةولید حسن محمود٦٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمشروحي احمد علوان٦٩
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسنان امجد اسماعیل٧٠
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمحمد علي سلیمان ابراهیم٧١
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةفاتن عبد الرحیم سلمان٧٢
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةنادیة نجیب عبد الرحیم٧٣
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةنشوان حسین حسن٧٤
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةسندس قاسم محمد٧٥
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةمصطفى صبحي كمال٧٦
١٩٩٠بكالوریوسإلكترونیك واتصاالتكهرباءالهندسةاسراء عبد المنعم محمد٧٧
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةعوني هادي محمد٧٨
١٩٩٠بكالوریوسقدرة ومكائنكهرباءالهندسةمحمد عبد العزیز محمود٧٩



ولالدور اال ١٩٩٠یةانیككمیالهندسة الخریجي قسم 
سنة التخرجالشهادةاالختصاصالقسم العلميالكلیةالكاملاسم ت

ابونضال عبد العزیز فرید ١
الرب

١٩٩٠بكالوریوس----- ------- نیككامیالهندسة

١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحمزة مصطفى محمد دویري٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةابراهیم حمد محمد جدعان٣
صالح الدین موحان محمد ٤

خلف
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسة

١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةریاناحمد عبد هللا دخیل ج٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعمار متي شابا حمود٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةفهمي خوشابا اسحق شمعون٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعلي كریم حسن راضي٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةن كاظم حسین جاسمحسی٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةص عودیشو یوحنامرقغالب ١٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحسن علي احمد محمد١١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةضیاء دهلة قمر١٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمد شریف شعبان عبد هللا١٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحسن برجس زكر خلف١٤



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةثائر ابراهیم خلیل١٥
١٩٩٠بكالوریوس- ----------- نیككامیالهندسةادیبة احمد یوسف١٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةتیسیر محمد طاهر خلیل١٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاحمد مجید جبوري حسون١٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعمر محمد صالح محمد١٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةشامل مصطفى زوید خلف٢٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةقاسم احمد عمر موسى٢١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعقیل عبد الوهاب كیالن محمد٢٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةبدريعیسىبسام هرمز ٢٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةل عیسىسعید بال ٢٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمود عمر مصطفى ابراهیم٢٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمروان یونس عبد هللا محمد٢٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد المجید محمود مجید احمد٢٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةفراس غانم ایوب یعقوب٢٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الستار بدیع عبو٢٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعلي محمد رشید محمد٣٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ كنیكامیالهندسةسیف محمد جاسم محمد٣١



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الناس محمد عبد الحمید٣٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةخالد خلیل سعید عبد المجید٣٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الوهاب زهیر عبد القادر٣٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد هللاحبشطه عباس٣٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةرمضان ابراهیم محمد خلف٣٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةصالح مهدي صالح كركوز٣٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةازاد طه سعود مرزا٣٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةسیروان صالح سلیم محمد٣٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةنجم الدین كاظم حیدر نادر٤٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةلیث ادریس ذنون محمد٤١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیسةالهندعمار نزار محمد رؤوف٤٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةابراهیم بكر محمد كریم٤٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمد زبون حرفش٤٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةولید محمد فاتح٤٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیندسةالهباسم عبد ثامر٤٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الوهابعثمانرمزي فاضل ٤٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةیحیى نجم الدین عبد هللا٤٨



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةجمال زیدان حمدي جاسم٤٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةثعبان كریم شباع٥٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاحمد هاشم سعدي محمد٥١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحسن تتر شیخو مراد٥٢
ابراهیم اسعد عبد اللطیف ٥٣

جاسم
١٩٩٠بكالوریوس----- ------- نیككامیالهندسة

١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةزید عادل عبد االحد عبد الكریم٥٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةهاني تقي شریف٥٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعلي كامل جاسم سلیمان٥٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیلهندسةاهناء فوزي عبد الفتاح٥٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةثابت احمد مراد سلیمان٥٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةرافع خضیر محمد طعمة٥٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةناظر جعفر صالح قدوري٦٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةي محمد احمدعل٦١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعماد احمد محمد٦٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاوس هاشم احمد طه٦٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمد یحیى رحاوي محمود٦٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةبشار اسماعیل جاسم سلیمان٦٥



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعلي صالح سلطان سایر٦٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةجنان قرداغ بولص٦٧
١٩٩٠وریوسبكال------------ نیككامیالهندسةزاهر نـمر محمود٦٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةسامال محمد احمد٦٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةایاد محمود محمد عبد الرحمن٧٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعزیز حمد صالح مولود٧١
١٩٩٠بكالوریوس------------ كنیكامیالهندسةاحمد محمد عبود موسى٧٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاحمد حمود سلیم احمد٧٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الوهاب عطیة خلف٧٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمهدي طعمة صباح٧٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیهندسةالاسماعیل محمد اسماعیل٧٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحسین علي حسن٧٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاكرم دنخا سلیمان٧٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةنـمیر احمد جاسم٧٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةموددار دالن احمد مال مح٨٠



الدور الثاني١٩٩٠یةانیككمیالهندسة الخریجي قسم 
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١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحیدر ابراهیم محمد علي١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاحمد خلف عبید٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمد فالح اسماعیل ابراهیم٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةصالح حماده علوان خضیر٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةثائر فرنسي بطرس٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةهیثم هاشم محمد٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعدي محمد كاطع عبد هللا٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةرغید جرجیس عبوش٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةكلبرت میخائیل یوسف٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةي كریم شریفدیار شوق١٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعدي مازن محمود١١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد المجید كمال محمود١٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الكریم احمد مصطفى١٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةیحیى حسین حسن١٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاحمد سالم عبد هللا١٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةشوقي علي تقي١٦



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةطه عبد هللا كریم١٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد محمود عبد الرزاق١٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةجعفر عبدي علي١٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةنجاة محمود عوده٢٠
١٩٩٠وریوسبكال------------ نیككامیالهندسةبكر جاد هللا حمد شهاب٢١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحارث سلطان عبود المطلك٢٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةزیاب رشید صادق٢٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الرحمن صحبت عبد هللا٢٤
١٩٩٠بكالوریوس--------- --- نیككامیالهندسةمحسن مصطفى عمر٢٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةسعاد شعالن سلمان٢٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد االمیر عبد الحسین عباس٢٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةشیماء عبد المنعم عزیز٢٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةدخطاب عمر حمودي عب٢٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمود مجید ابراهیم٣٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاتحاد عزیز كاظم٣١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعبد الرحمن سعید رجب٣٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمد رشیدطارق اح٣٣



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةاسماعیل قادر كریم٣٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةولید محمود خلیل٣٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةمحمد یونس یحیى٣٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةن مجیدفهمي حس٣٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةدلشاد مصطفى مؤمن٣٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةیاسین حسن عزیز٣٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةشیركو محمد كاكه سور٤٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةبد هللا رشید ابراهیمنجم ع٤١
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةكاوان عباس عزیز عثـمان٤٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةفاضل داشور سابط٤٣
١٩٩٠وسبكالوری------------ نیككامیالهندسةهوشیار صالح خضر٤٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةساالر مصطفى سعید٤٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةصبحي كلیانا بـهنام٤٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةعباس وهبي عبد اللطیف٤٧
١٩٩٠بكالوریوس------- ----- نیككامیالهندسةسردار صدیق عبد الكریم٤٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحسن مصطفى كاظم٤٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةنوزاد مصطفى محمود٥٠



١٩٩٠بكالوریوس------------ نیككامیالهندسةحیدر ناجي كاظم٥١
١٩٩٠بكالوریوس--- --------- نیككامیالهندسةسحر طه حمزة٥٢

األولالدور ١٩٩٠الهندسة الري والبزلخریجي قسم 
سنة التخرجالشهادةاالختصاصالقسم العلميالكلیةالكاملاسم ت

١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةتحسین علي حسن١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةسامي صادق محمد٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةثامر یوسف خضر٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةفخر الدین شریف قرطاس٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةهفال محمد محمد طاهر٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةفاضل عبد هللا محسن٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةناخوان قادر عزیز٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةعبد الغني عبو حسن٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةانا حسن عمانوئیل  اسحق٩
١٩٩٠ریوسبكالو ------------ ري وبزلالهندسةمحمد یاسین برنس١٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةصالحشمس الدین احمد ١١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةیونسخالد محمود  ١٢



١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةعليسامان عبد الرحمن ١٣
١٩٩٠بكالوریوس---- --------ري وبزلالهندسةاثیر صبري یوسف١٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةفادي سنحاریب نعوم١٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةحكیم محمد رسول١٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةبشار متي بشیر١٧
١٩٩٠بكالوریوس--- --------- ري وبزلالهندسةفالح حسن سلیمان١٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةسالم كاظم مراد١٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةفاروق محمد حمید مرعي٢٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةسعد سلیمان ابلحد٢١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةصفوان مصطفى ابراهیم٢٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةدخیل احمد یوسف٢٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةمناف كامل خیرو صالح٢٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةربین كوركیس عزیز٢٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ بزلري و الهندسةیاسر حمدون حسین٢٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةوائل محمود محمد رشید٢٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةعامر عبد الهادي عبد االمیر٢٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةمحمد عبد الواحد عبد هللا٢٩



١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةان محمد علي صالحلقم٣٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةاراس وهاب عبد القادر٣١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةواس محمد شوقيح٣٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةماهر مهدي عطشان٣٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةناهض ایلیا الحوریان٣٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةدلزار حنا مرقوز٣٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةدیاري محمد شكري٣٦
١٩٩٠وریوسبكال------------ ري وبزلالهندسةعبد هللا علي حمه مراد٣٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةصالح حسین جاري٣٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةخضر محمد عبوش٣٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةحبیب خلیل خضر٤٠
١٩٩٠ریوسبكالو ------------ ري وبزلالهندسةرغید علي خلیل محمود٤١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةفائزة مصطفى هادي٤٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةاراس عمر محمد٤٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةابراهیم احمد خدر٤٤
١٩٩٠وسبكالوری------------ ري وبزلالهندسةلؤي محمد رمزي٤٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةمحسن كاكه شین كاكو٤٦
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١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةنیاز جمال فتاح١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةحمد عبد هللابشار ا٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةفالح حسن حسین٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةسرهنك طاهر صالح٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةمحمد توفیق عباس٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةصالحانیس حمید٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةابراهیم جبار عوده٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةحسن یونس مصطفى٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةصارم محمود حمزة٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةطاممحسن حماده س١٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةغزوان محمد سعید حیدر١١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةارتین ارام سیبان١٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةهمداد علي حمد١٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةت رشیدسامي شوك١٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةسمیر حسن عارف١٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةخالد ابراهیم حسین١٦



١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةهیمن فتاح جبار١٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةیت محمدعلي محمد ش١٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةشاوان محمود محي الدین١٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةشاكر محمود رشید٢٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةمثنى یحیى محمد سلیم٢١
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةشفیع محمد شكري سعید٢٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةعمر عثمان محمد صالح٢٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةمروان أمین مجید٢٤
١٩٩٠ریوسبكالو ------------ ري وبزلالهندسةسدیـم اسماعیل مصطفى٢٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةاحمد صالح محمود احمد٢٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةعامر توفیق سویدان٢٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ ري وبزلالهندسةعبد الوهاب رزوقي محمد٢٨
١٩٩٠بكالوریوس------- ----- ري وبزلالهندسةكامران قادر نبي٢٩
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١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةریان خلیل ابراهیم١
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةلؤي محمود حسین٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةضحى عبد الغني عبد العزیز٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةیسرى ضیاء اسماعیل٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةبیداء حنا صفو٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةارا سیمون كرابیت٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةفارس محمد مصطفى٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةنشوان ابلحد قربو٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةوسام محسن یاسین٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةاثیل عبد هللا یحیى١٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةعبیر سالم فیلیب١١
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةابتسام غائب حمدون١٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةجوهر احمد شریف١٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةاحمد جمیل خلیل١٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةمعن عبد االله ابراهیم١٥
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةعلي سلیم جبلي١٦



١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةأیـمان نوئیل فتوحي١٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةلقاء سالم سلو١٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةحسام محمد كمال١٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةتغرید جاسم محمد٢٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةهناء مهدي كاظم٢١
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةسؤدد حازم یونس٢٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةتوما مرقسفیان٢٣
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةعبد الكریم طارق عبد الكریم٢٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةحارث طلیع محمد علي٢٥
١٩٩٠وریوسبكال------------ معماريالهندسةسهام عبد الحسن عبد الرحمن٢٦
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةمیعاد عدنان هاشم٢٧
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةمنال ابراهیم داؤد٢٨
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةسعید سلطان سلیم٢٩
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةنوفل حكمت عبد الرحمن٣٠
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةانوار بولص یعقوب٣١
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةفیان محمد صالح٣٢
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةمهدي كریم محمد صالح٣٣



١٩٩٠كالوریوسب------------ معماريالهندسةنجاة محمد عباس٣٤
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةفؤاد علي محمود٣٥
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١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةاحمد عبد الواحد محمد١
١٩٩٠بكالوریوس------------ معماريالهندسةهدى حسن صالح٢


