
سنة التخرج المعدلالفرع في االعداديةاالسم الرباعي واللقبت

852014المهنيفرج محمد حسن عبد الحليم علي العبيد 1

83.1421988المهنيعلي حسين ناصر حمادي البخليل2

82.862015العلميامير حيدر مهدي دخل علي3

79.672020التطبيقيعلي سعدي عباس عوده4

75.8571982المهنيمحمد حسين عبيد مجدي المنصوري5

75.752019المهنيمحمد أمين على عباس6

74.62003المهنيقصي صالح محسن مهدي7

71.12010المهنيقصي جاسم محمد أمين محمود األعرجي 8

70.52002المهنيثائر كريم حسن هزاع السعودي 9

69.662009المهنياكرم راجح نعمه مخيف الجنابي 10

69.3752003المهنيميثم شاكر عزيزراضي الضياغم11

69.3332020المهنيكرار ماجد جليل اسماعيل الخفاجي 12

692020المهنيأمير صادق عبد زيد رباط الشبالوي13

692003المهنيعباس فاضل عبد علي كردي14

692011المهنيمصطفى محمد كريم عبد الرضا الخالدي 15

67.621998المهنيعقيل حامد عليوي عسل16

671999المهنيجاسم محمد كاظم محمد17

672002المهنيفؤاد غازي عبد علي كاظم 18

66.752017المهنيالخفاجي. عالء جميل ابراهيم ناجي19

66.52001المهنينزار موسى شناوه موسى الكريطي 20

66.252007المهنيعبد العباس رحيم رشك ال عزيز 21

662020المهنيحيدر ناجح مراد ساجت الخيكاني22

662019االحيائيمحمد كريم عبد العباس مزهر الزركاني23

652005المهنيعلي حسين عباس حسين الربيعي24

64.372012المهنيزيد عباس يونس عسكر الصبيح25

63.8571986.1987المهنيناظم جواد شبيب إبراهيم الشمري26

63.3531994المهنيوسام عبدالرضا كعيم السلطاني 27

63.252014المهنيفضل علي حاتم طالب البو نصرهللا28

632002المهنيعالء كاظم عبد االمير جبر29

62.81998المهنيميثم عبدالحسين فارس30

62.5662002.2003المهنيثائرغازي محي حسون المنصوري31

62.3752015المهنيسيف محمد جاسم علي االسدي32

622003المهنيعلي عباس حنيش الفتالوي33

61.832020.2019المهنيحوراء محمد حمزه 34

61.3752012.2013المهنيحسن عدنان عطيه علي االسدي35

612010المهنيمالك محمد علي عباس كريم الدعمي36

60.61984المهنيقيس عبدالكاظم عبد عالوي 37

60.52010المهنيحسين عباس جواد عبدهللا 38

60.292019االحيائيكرار جاسم عبيد حسين حمد39

60.2851992المهنيبالكت/حيدر نهاد جواد محمد علي40

60.1252000.2001المهنيأحمد صاحب محمد محسن الفتالوي41

6060المهنيصفاء غازي عبد على كاظم الهاللي42

601989المهنيعادل ناجي خلخال دغيم الحسناوي43

ي قسم تقنيات الكهرباء 
ن

ن ف الدراسة المسائية/ اسماء الطلبة المقبولي 



601989المهنيعلي صالح هاشم عويد الشمري44

59.832019.202المهنيعلي عباس بري فرهود القروغلي45

59.52007العلميمحمد جاسم مهدي حسين الفتالوي46

59.52003المهنيهاشم صباح عبدالكاظم حسوني47

591996المهنيابراهيم جاسم محمد سعد48

592017المهنياحالم شاوي عيسى عبد السيد الحلفي49

592016التطبيقيحسين صالح جبار طاهر الحجاج50

591999المهنيمحمد حمزه عزيز جاسم51

592010المهنيمحمد عباس عبدالحسن52

58.8572006.2007المهنيثامر مظفر جواد محمد علي بالكت53

58.752010المهنياحمد عباس كاظم محل الشريفي54

58.752004المهنيفاضل خيري طرفان عبدالعزيز السلطاني55

58.62004المهنيرسول غني محمد حسين56

58.3751996المهنيجالل حسن ظاهر حبيب ال محمد57

58.142018االحيائيانور سمير عبدالواحد كاظم الزيادي58

581996المهنيحمدهللا صاحب علوان حسين الفتالوي 59

582018المهنييوسف محمد كاظم عبدعلي الفتالوي 60

57.8752007.2008المهنيحيدر فالح خالد كشاش الفتالوي61

57.8752010المهنيمحمد باسم محمد حمزه الشروفي 62

57.52009.201المهنيعلي عدنان عليوي عباس المسعودي63

572010المهنياحمد ارتقاء جواد كاظم64

572018المهنيحيدر رائد صادق عبد الجبار65

572006المهنيسليم جواد كاظم هاشم الموسوي66

56.72017التطبيقيغدير محمد عباس جاسم67

56.32010المهنيمحمد صاحب جواد عبدعون النصراوي68

56.252007.2008المهنيعلي عبد األمير جدوع عواد المسعودي69

56.1422017التطبيقيكمال سلمان جحات صياح اليساري70

562003المهنياحمد سالم نعمه محمد71

562009المهنيحسين سالم عجرش محمد 72

562016.2015التطبيقيعلي طالب كاظم عبد الجالبي73

562018المهنيمحمد رضا عباس عصواج الخفاجي 74

55.3752011.201المهنيمحمد حامد مانع عبد الحسين الفتالوي 75

55.3452015التطبيقيمحمد قاسم اليساري76

552012المهنيانمار باسم محمد كاظم الكوام77

552008المهنيحسام عطاهللا سهيل 78

54.52020المهنيامير محمد عبدالحسين مهدي العلي79

54.52011المهنيجعفر محمد نايف عبد مسعودي80

53.252005.2006المهنيعلي مهدي أبراهيم جواد81

52.52008المهنييحيى زياد كاظم العاجل82

522020التطبيقيمحمد الدره حسن بنيان83

50.6252009.201المهنيضرغام عماد علوان84


