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    متناوب/ توليد طاقةفرع  91-90سم الكهرباء للعام الدراسي  قخريجو بأسماءقائمة 
  

  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول  83.549  طالب عباس كسار  1

 األول  81.927  عباس حبيب عزيز  2

 األول  80.945  علي غالب كاظم  3

 األول  79.378  امل حمودي رسول  4

 األول  78.738  محمد جاسم حسين  5

 األول  77.072  حمزة خضير عباس  6

 األول  76.342  حميد قاسم جواد  7

 األول  74.467  نجاة صواري جواد  8

 األول  74.450  عبد الحميدمازن عبد الرزاق   9

 األول  74.054  ليلى طالب صبري  10

 األول  71.234  احمد بخيت جاسم  11

 األول  71.117  عباس حسون جبار  12

 األول  70.099  ر حكمتمحمد بشا  13

 األول  69.747  رعد مهدي ابرسيم  14

 األول  69.657  عادل نايف خضير  15

 األول  69.549  يونس موسى حسن  16

 األول  69.324  ليث لطيف مصطفى  17

 األول  69.153   مظلومعادل عبد العباس  18

 األول  67.657  عباس شنان حسين  19

 األول  67.630  عادل علي باقر  20

 األول  67.576  نان حسين عبد اهللاعد  21

 األول  67.396  ايوب عبد اهللا جاسم  22

 األول  67.306  علي عبد عبود  23

 األول  67.216  ضياء حسين امين  24

 األول  67.117  حميده عبد السادة سعد  25
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 األول  66.972  حيدر عبد الحسين حسين  26

 األول  66.909  عامر حسين سلمان  27

 األول  66.819  د عبد اهللامحمد عبد المجي  28

 األول  65.963  حيدر حسن جوده  29

 األول  65.846  رعد زبالة راضي  30

 األول  65.621  اسعد قادر علي  31

 األول  65.387  قاسم محمود شبيب  32

 األول  65.225  م حنون رشيداانع  33

 الثاني  65.089  محمد محسن عبد علي  34

 األول  64.954  ضياء عبد جعفر  35

 األول  64.873  جودت كاظم احمد  36

 األول  64.585  عقيل كريم نجم  37

 األول  64.117  ماهر يحيى عبد عنون  38

 األول  64.027  اسماعيل خضير سلمان  39

 األول  63.792  محمد خلف اسود  40

 األول  62.972  هاوار قادر محمد  41

 األول  62.795  سهاد علي رحيم  42

 األول  62.090  نسيم جميل عبد الرضا  43

 األول  61.777  حميد نعمه جبار  44

 األول  61.540  هادي نعمه زغير  45

 األول  61.450  علي طالب علي  46

 األول  60.936  الهام شهيد فرحان  47

 األول  59.351  ليث عبد الحميد عبد الرحيم  48

 الثاني  58.380  سليم ساهون شنان  49

 األول  56.459  عبيس عناد سلمان  50

 الثاني  56.116  اشم محيمحمود ه  51

  


