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    متناوب/ توليد طاقةفرع  93-92سم الكهرباء للعام الدراسي  قخريجو بأسماءقائمة 
  

  الدور  المعدل للسنتين  الفرع  اسم الطالب  ت
  األول  77.738  متناوب/توليد الطاقة  علي محمد حسين كاظم  1
  األول  69.563  متناوب/توليد الطاقة  ين احمد محمدسح  2
  األول  68  تناوبم/توليد الطاقة  غالب موسى بندر  3
  األول  66.944  متناوب/توليد الطاقة  عامر عبد محمد  4
  األول  65.235  متناوب/توليد الطاقة  عبد الستار خليل مهدي  5
  األول  63.722  متناوب/توليد الطاقة  عمار عبد الرزاق غالي  6
  الثاني  62.335  متناوب/توليد الطاقة  يلكاظم مجلي ثج  7
  األول  60.230  متناوب/يد الطاقةتول  حسن عبد األمير علي  8

  

  
  

    مستمر عام/توليد طاقةفرع  93-92قائمة بأسماء خريجو قسم الكهرباء للعام الدراسي 
  

  الدور  المعدل للسنتين  الفرع  اسم الطالب  ت
  األول   79.757  مستمر/توليد طاقة  علي عبد الحسين صاحب  1
  ولاأل  78.556  مستمر/توليد طاقة  حسن عبد زيد عمران  2
  األول  71.639  مستمر/توليد طاقة  فيصل غازي زغير  3
  األول  68.343  مستمر/توليد طاقة  حامد ضامد عزيز  4
  األول  63.297  مستمر/توليد طاقة  عادل حسن روضان  5
  األول  62.587  مستمر/توليد طاقة  اء حسين محسنند  6
  الثاني  61.056  مستمر/توليد طاقة  محمود عبد العزيز طالب  7
  الثاني  58.968  مستمر/توليد طاقة  اد علي زينونه  8
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   الشبكات الكهربائيةفرع  93-92قائمة بأسماء خريجو قسم الكهرباء للعام الدراسي 
  

  الدور  المعدل للسنتين  الفرع  اسم الطالب  ت
  األول  87.590  شبكات  خالد إبراهيم عبد الرضا  1
  األول  80.403  شبكات  قاسم عبد األخوة حسن  2
  األول  76.953  شبكات  آالء جاسم كاظم  3
  األول  73.561  شبكات  سهام عبد الحسين مسان  4
  األول  70.862  شبكات  شهلة ناجي سعد  5
  األول  67.409  شبكات  زينب علي ياسر  6
  األول  65.777  شبكات  بصائر مكي عبد خلف  7
  األول  63.890  شبكات  أفراح جواد جعفر  8
  األول  63.415  شبكات  عبد الحسن ضاحي عزيز  9
  األول  60.055  شبكات  محمد يوسف حميدي  10
  الثاني  59.824  شبكات  يعرب عدنان عزيز  11
  الثاني  57.690  شبكات  إياد هامل منصور  12
  الثاني  56.707  شبكات  سهى رمضان جاسم  13
  الثاني  56.629  شبكات  ناظم كريم ضايف  14
  الثاني  55.888  شبكات  آالء جمعة زياد  15

  
  
  
  
  
  
  


