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1996-1995االوؿصباحيمتوسطذكرراكاف أكـر فتاح عبوىندسة تقنيات الحاسوب11
1996-1995االوؿصباحيمتوسطانثىأسماء عدناف محمد عمي قبعىندسة تقنيات الحاسوب22
1996-1995االوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  قاسـ محمد جمعةىندسة تقنيات الحاسوب33
1996-1995االوؿصباحيمقبوؿذكرنزار نوئيؿ يعقوب يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب44
1996-1995الثانيصباحيمقبوؿذكرىيثـ فؤاد عبدالمسيح حنا عبداؿىندسة تقنيات الحاسوب55
1997-1996األوؿصباحيجيد جداذكرحيدر محمد عمي محمد الدباغىندسة تقنيات الحاسوب61
1997-1996األوؿصباحيجيدانثىإخالص حميد كـر إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب72
1997-1996األوؿصباحيجيدذكرأكـر صادؽ عبدالميدي  صالحىندسة تقنيات الحاسوب83
1997-1996األوؿصباحيجيدذكرعالء صبحي عمر حامدىندسة تقنيات الحاسوب94
1997-1996األوؿصباحيجيدذكرفارس عبدالوىاب إبراىيـ  محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب105
1997-1996األوؿصباحيجيدانثىعالية سعيد عمي حمزةىندسة تقنيات الحاسوب116
1997-1996األوؿصباحيجيدانثىمفيدة محمود جماؿ عميىندسة تقنيات الحاسوب127
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالعزيز محمد ظاىر حسيف السبعاويىندسة تقنيات الحاسوب138
1997-1996األوؿصباحيمتوسطانثىرزف عبدالجواد عبدالحميد العانيىندسة تقنيات الحاسوب149
1997-1996األوؿصباحيمتوسطانثىشيماء قيدار عبدالجبار حامدىندسة تقنيات الحاسوب1510
1997-1996األوؿصباحيمتوسطانثىلباب حارث سامي أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب1611
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكربشار ياسيف محمد صالح ىندسة تقنيات الحاسوب1712

اسماء الطالب المتخرجين من الكمية التقنية الهندسية من تاريخ تأسيسها



1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكربساـ محسف محمد حسف الطائيىندسة تقنيات الحاسوب1813
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرحسف عمي عباس حمو الزبيديىندسة تقنيات الحاسوب1914
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرحسف يونس عبداهلل فتحي الفتحيىندسة تقنيات الحاسوب2015
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرأنور أحمد عمي محمودىندسة تقنيات الحاسوب2116
1997-1996األوؿصباحيمتوسطانثىفرح سنحاريب نعـو بيناـىندسة تقنيات الحاسوب2217
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرنبيؿ شناف لوفي مطرودىندسة تقنيات الحاسوب2318
1997-1996األوؿصباحيمتوسطانثىإيماف عزالديف عبدالسالـ صالحىندسة تقنيات الحاسوب2419
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرمنور نوئيؿ عبودي حنوشيىندسة تقنيات الحاسوب2520
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكررعد غازي خميؿ غازي الصوفيىندسة تقنيات الحاسوب2621
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرأسامة أحمد حسيف عمي األحمد ىندسة تقنيات الحاسوب2722
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرعيسى رحيـ دخيؿ طاىر ىندسة تقنيات الحاسوب2823
1997-1996األوؿصباحيمتوسطذكرنوار محمد عبداهلل زيدافىندسة تقنيات الحاسوب2924
1997-1996األوؿصباحيمتوسطانثىجمانة عبداهلل كريـ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب3025
1997-1996األوؿصباحيمقبوؿذكركامؿ صبري كامؿ يعقوب ىنديىندسة تقنيات الحاسوب3126
1997-1996الثانيصباحيمقبوؿذكرمنير مصطفى أحمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب3227
1997-1996األوؿصباحيمقبوؿذكردلماف حسف سعيد حسفىندسة تقنيات الحاسوب3328
1997-1996األوؿصباحيمقبوؿذكرمثنى محمد خميؿ داؤدىندسة تقنيات الحاسوب3429
1997-1996األوؿصباحيمقبوؿذكرأسامة عبداإللو محمد  ظاىرىندسة تقنيات الحاسوب3530
1997-1996األوؿصباحيمقبوؿانثىسنابؿ أحمد محمود ذنوف حديدىندسة تقنيات الحاسوب3631
1997-1996الثانيصباحيمقبوؿذكرنشواف إسماعيؿ  حنا بطرسىندسة تقنيات الحاسوب3732



1997-1996األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي محمود خضر حسفىندسة تقنيات الحاسوب3833
1997-1996الثانيصباحيمقبوؿذكرمساىر عمي أحمد خالد الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب3934
1997-1996الثانيصباحيمقبوؿذكروساـ نجـ الديف عبداهلل مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب4035
1998-1997األوؿصباحيجيد جداذكررامي رشيد راشد رشيدىندسة تقنيات الحاسوب411
1998-1997األوؿصباحيجيدذكرميند لقماف أحمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب422
1998-1997األوؿصباحيجيدانثىزىراء خالد ذنوف عميىندسة تقنيات الحاسوب433
1998-1997األوؿصباحيجيدانثىرفؿ غالب سعداهلل سمطافىندسة تقنيات الحاسوب444
1998-1997األوؿصباحيجيدذكرفراس خميؿ إبراىيـ  شريؼىندسة تقنيات الحاسوب455
1998-1997األوؿصباحيجيدانثىشيماء مقداد محمد نجيب سميـىندسة تقنيات الحاسوب466
1998-1997األوؿصباحيجيدانثىده مت صالح الديف صديؽ غفورىندسة تقنيات الحاسوب477
1998-1997األوؿصباحيجيدانثىرضاء إبراىيـ  عبدالكريـ أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب488
1998-1997األوؿصباحيجيدذكريونس أنس يونس حسفىندسة تقنيات الحاسوب499
1998-1997األوؿصباحيجيدذكرواثر سعد إبراىيـ  عيسىىندسة تقنيات الحاسوب5010
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد أحمد عطااهلل ابو رعيةىندسة تقنيات الحاسوب5111
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرفراس إبراىيـ  محمد احميدىندسة تقنيات الحاسوب5212
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرزيد خزعؿ خالد وليدىندسة تقنيات الحاسوب5313
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمراد غازي عبدالقادر محمد النقيبىندسة تقنيات الحاسوب5414
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرعباس رمضاف حسيف الرفاعيىندسة تقنيات الحاسوب5515
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمعتز يحيى سميماف حسيفىندسة تقنيات الحاسوب5616
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد أكـر إسماعيؿ  عبدالحسيفىندسة تقنيات الحاسوب5717



1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرعمار حسف خدر سميمافىندسة تقنيات الحاسوب5818
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرأسامة عوني سمماف ظاىرىندسة تقنيات الحاسوب5919
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف أحمد عبدالرحمف عباسىندسة تقنيات الحاسوب6020
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرشانت فريؽ حنا يوياىندسة تقنيات الحاسوب6121
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرسالـ جميؿ سميـ عثماف السيدىندسة تقنيات الحاسوب6222
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكراشرؼ محمد خضر محمود محمدىندسة تقنيات الحاسوب6323
1998-1997األوؿصباحيمتوسطانثىنورىاف نجـ الديف خورشيد سعيد صالحىندسة تقنيات الحاسوب6424
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكررضواف خالد طو االميفىندسة تقنيات الحاسوب6525
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمصمح فتاح محمد حسفىندسة تقنيات الحاسوب6626
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرصالح الديف أحمد عبداهلل حسيفىندسة تقنيات الحاسوب6727
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرنوار عمي إبراىيـ  محمد العبيديىندسة تقنيات الحاسوب6828
1998-1997األوؿصباحيمتوسطانثىضمياء محمد جاجاف محمدىندسة تقنيات الحاسوب6929
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرراشد إبراىيـ  ناصر عيشةىندسة تقنيات الحاسوب7030
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرصباح حسف عباس محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب7131
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد وعداهلل عمي حامدىندسة تقنيات الحاسوب7232
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل عواد عطية الخمؼىندسة تقنيات الحاسوب7333
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرلؤي جورج داؤد ممكيىندسة تقنيات الحاسوب7434
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكربشار سينالي عبدالرحيـ سيناليىندسة تقنيات الحاسوب7535
1998-1997الثانيصباحيمقبوؿذكرعزو عمي مخمؼ عوضىندسة تقنيات الحاسوب7636
1998-1997األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد عدناف إبراىيـ  يحيىىندسة تقنيات الحاسوب7737



1998-1997األوؿصباحيجيدذكرمحمد فائؽ ارزيج زعيطىندسة تقنيات االجيزة الطبية781
1998-1997األوؿصباحيجيدذكربشار سالـ ذنوف يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية792
1998-1997األوؿصباحيجيدذكرىالؿ عبداهلل زينؿ حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية803
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرثائر حواس حميد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية814
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرستيؼ سميماف حنا ىندسة تقنيات االجيزة الطبية825
1998-1997األوؿصباحيمتوسطأنثىسيراف خاجيؾ يوسؼ داؤد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية836
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد محمود حسف زمزـوىندسة تقنيات االجيزة الطبية847
1998-1997األوؿصباحيمتوسطانثىايماف عبدالغفور مراد شيابىندسة تقنيات االجيزة الطبية858
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرفراس نذير عبدالقادر حسف أغاىندسة تقنيات االجيزة الطبية869
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمراد طالب عبداليادي جاداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية8710
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكررافع حميد شيت مرزاىندسة تقنيات االجيزة الطبية8811
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد طو عبدالرزاؽ محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية8912
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عطية محمد احميدىندسة تقنيات االجيزة الطبية9013
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد شاكر سعيد محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية9114
1998-1997األوؿصباحيمتوسطذكرعزاـ سعيد شيت حياويىندسة تقنيات االجيزة الطبية9215
1999-1998األوؿصباحيجيدانثىوسف صالح سميماف داؤدىندسة تقنيات الحاسوب931
1999-1998األوؿصباحيجيدذكردريد رياض بدر عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب942
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرحسيف محمد رضا حسفىندسة تقنيات الحاسوب953
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرعدناف ساىر محمد عوادىندسة تقنيات الحاسوب964
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرعدي عبدالجميؿ ذياب شالشىندسة تقنيات الحاسوب975



1999-1998األوؿصباحيجيدانثىصفاء محمد زكي نشأتىندسة تقنيات الحاسوب986
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعدي محمد عبدالكريـ عبدالعزيزىندسة تقنيات الحاسوب997
1999-1998األوؿصباحيمتوسطانثىوسناء سالـ ضايع  محمدىندسة تقنيات الحاسوب1008
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرصالح ميدي صالح عميىندسة تقنيات الحاسوب1019
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكررازي يوحنا عبداؿ آدـ ىندسة تقنيات الحاسوب10210
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكركـر أحمد عبدالفتاح عبدالمجيدىندسة تقنيات الحاسوب10311
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرأياد سعيد شياب حمدىندسة تقنيات الحاسوب10412
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرشاخواف جبار مجيد رشيدىندسة تقنيات الحاسوب10513
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكر(ع)خالد صايؿ محمد مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب10614
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعالء سميماف عمي خضيرىندسة تقنيات الحاسوب10715
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد عبدالجبار يوسؼ حامدىندسة تقنيات الحاسوب10816
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ الديف زياد يونس ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب10917
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعباس أحمد عباس محمدىندسة تقنيات الحاسوب11018
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعمي حسيف عمي سمطافىندسة تقنيات الحاسوب11119
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكروساـ سالـ شعيا يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب11220
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرزيد ممتاز محمد يحيىىندسة تقنيات الحاسوب11321
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد نزار خضر حامدىندسة تقنيات الحاسوب11422
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرمثنى محمد إبراىيـ  مرعيىندسة تقنيات الحاسوب11523
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعماد محمد سمماف عبيدىندسة تقنيات الحاسوب11624
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعدناف محمد صالح حمدىندسة تقنيات الحاسوب11725



1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرىشاـ ياسيف عباس عثمافىندسة تقنيات الحاسوب11826
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرياسر محمد حامد سرحافىندسة تقنيات الحاسوب11927
1999-1998الثانيصباحيمتوسطذكرعمر أحمد محمود عبدالرحيـىندسة تقنيات الحاسوب12028
1999-1998الثانيصباحيمتوسطذكرعامر جماؿ بيناف موسىىندسة تقنيات الحاسوب12129
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرخالد عمي مصمح عميىندسة تقنيات الحاسوب12230
1999-1998األوؿصباحيمقبوؿذكرسييؿ نجـ الديف عبداهلل مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب12331
1999-1998األوؿصباحيمقبوؿذكرعمار صبحي أبمحد سمعافىندسة تقنيات الحاسوب12432
1999-1998األوؿصباحيمقبوؿذكرأياد خمدوف أحمد سعد الديفىندسة تقنيات الحاسوب12533
1999-1998األوؿصباحيجيد جداذكرنكتؿ الياس حمو شيخوىندسة تقنيات االجيزة الطبية1261
1999-1998األوؿصباحيجيدانثىنور عبدالرحمف محمد نوريىندسة تقنيات االجيزة الطبية1272
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرأحمد كريـ عبداهلل عباسىندسة تقنيات االجيزة الطبية1283
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرعالء حسيف حماد ىالؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية1294
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرعمار غانـ سميـ شمعوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية1305
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرسعد عبد أحمد ياسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية1316
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرىاني موسى بيناـ يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية1327
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد إبراىيـ  محمد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية1338
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرسناف سالـ محمد شيت عبدالحكيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية1349
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرسعد محمود خضر حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية13510
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعامر حسف إبراىيـ  محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية13611
1999-1998الثانيصباحيمتوسطذكرأسعد سامي حميد الحاج محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية13712



1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكريعقوب دانوب عناد جاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية13813
1999-1998الثانيصباحيمتوسطانثىأمؿ طو خمؼ عبدالرزاؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية13914
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعمار عبداهلل ماؿ اهلل محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية14015
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فتيحة محمد فتيحةىندسة تقنيات االجيزة الطبية14116
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرميثـ صالح جبار حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية14217
1999-1998األوؿصباحيمقبوؿذكرعماد لطيؼ جاسـ حمادةىندسة تقنيات االجيزة الطبية14318
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرأسامة عمي فرج عباسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1441
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرأحمد كاظـ عيسى موسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1452
1999-1998األوؿصباحيجيدذكرأسامة حسف سمماف عمرافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1463
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف محمود إبراىيـ  ويسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1474
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرصالح صالح صابر صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1485
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرسناف عبداهلل خمؼ محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1496
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرباسـ حميد عبود محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1507
1999-1998األوؿصباحيمتوسطذكرعالء عكار جبؿ موسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1518
1999-1998األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد بياءالديف عزيز رفيؽىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1529
2000-1999األوؿصباحيجيدانثىأروى حامد صالحىندسة تقنيات الحاسوب1531
2000-1999األوؿصباحيجيدانثىدنيا جرجيس اسطيفوىندسة تقنيات الحاسوب1542
2000-1999األوؿصباحيجيدذكررائد أحمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب1553
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرشوقي عبدالرقيب سيؼىندسة تقنيات الحاسوب1564
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرجواف حسيف عبدالحكيـىندسة تقنيات الحاسوب1575



2000-1999األوؿصباحيجيدذكررائد حسيف حميدىندسة تقنيات الحاسوب1586
2000-1999األوؿصباحيجيدذكررائد رافع عمر ىندسة تقنيات الحاسوب1597
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرحامد شاكر أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب1608
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرخالد عبدالكريـ ياسيفىندسة تقنيات الحاسوب1619
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرخمدوف الياس بسي ىندسة تقنيات الحاسوب16210
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرربيع سامي حمادىندسة تقنيات الحاسوب16311
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرابتساـ منير نوريىندسة تقنيات الحاسوب16412
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرروناؿ حبيب شمعوفىندسة تقنيات الحاسوب16513
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمؤيد أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب16614
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمنيؿ أحمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب16715
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرعمار حسف محمدىندسة تقنيات الحاسوب16816
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرساالر بيناـ صميواىندسة تقنيات الحاسوب16917
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمرواف محمد حامدىندسة تقنيات الحاسوب17018
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبدالميدي حسفىندسة تقنيات الحاسوب17119
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب17220
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرأيوب عزيز أيوبىندسة تقنيات الحاسوب17321
2000-1999األوؿصباحيمتوسطانثىداليا أحمد محمودىندسة تقنيات الحاسوب17422
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرأنس حسيف ياسيفىندسة تقنيات الحاسوب17523
2000-1999األوؿصباحيمتوسطانثىنتاليا عزيز عمانوئيؿىندسة تقنيات الحاسوب17624
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمثنى غازي يونسىندسة تقنيات الحاسوب17725



2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرسميـ محمد عبدالوىابىندسة تقنيات الحاسوب17826
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرجياد عبدالجبار محمدىندسة تقنيات الحاسوب17927
2000-1999األوؿصباحيمقبوؿذكرميسـ ىاشـ يونسىندسة تقنيات الحاسوب18028
2000-1999األوؿصباحيمقبوؿذكرغيث ضرغاـ خميؿىندسة تقنيات الحاسوب18129
2000-1999الثانيصباحيمقبوؿذكرمناؼ الـز ميرافىندسة تقنيات الحاسوب18230
2000-1999الثانيصباحيمقبوؿذكرسكفاف سعيد صالحىندسة تقنيات الحاسوب18331
2000-1999األوؿصباحيمقبوؿذكرمشتاؽ عدناف عبدالممؾىندسة تقنيات الحاسوب18432
2000-1999األوؿصباحيجيدذكررائد سرمد بشيرىندسة تقنيات االجيزة الطبية1851
2000-1999األوؿصباحيجيدانثىتياني غانـ محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية1862
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرمناؼ كاظـ حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية1873
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرخميؿ نوفؿ خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية1884
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكر(ع)محمد ناجي قاسـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية1895
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرعمي ادىاـ عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية1906
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرليث إبراىيـ  ىاديىندسة تقنيات االجيزة الطبية1917
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرنزار مشعؿ شعبافىندسة تقنيات االجيزة الطبية1928
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرشانت صبحي عبدوىندسة تقنيات االجيزة الطبية1939
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكروسيـ زكي عبدوىندسة تقنيات االجيزة الطبية19410
2000-1999الثانيصباحيمتوسطذكررياف محمود صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية19511
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمرواف غازي فازع ىندسة تقنيات االجيزة الطبية19612
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبداهلل فرج ىندسة تقنيات االجيزة الطبية19713



2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمعتصـ شبيب حسيف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية19814
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكروضاح فالح عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية19915
2000-1999الثانيصباحيمتوسطذكرعمي عبدالقادر الياسىندسة تقنيات االجيزة الطبية20016
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد شياب أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية20117
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرصباح حسف جابرىندسة تقنيات االجيزة الطبية20218
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمراد ىاشـ شاكرىندسة تقنيات االجيزة الطبية20319
2000-1999الثانيصباحيمتوسطذكربالؿ محمد فاروؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية20420
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرعالء إبراىيـ  أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية20521
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرعباس عطا رحيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية20622
2000-1999الثانيصباحيمقبوؿذكرسالـ عبدالرحمف شكريىندسة تقنيات االجيزة الطبية20723
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرمحمد طارؽ مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2081
2000-1999األوؿصباحيجيدذكرعمي خورشيد رشيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2092
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرنافع مصطفى أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2103
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد محمد نذيرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2114
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرحارث حسيف محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2125
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرياسر محمد داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2136
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد غائب محي الديفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2147
2000-1999الثانيصباحيمتوسطذكررياض عبدالكاظـ سمماف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2158
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرقتيبة حاجـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2169
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرمحمود سمطاف بالؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21710



2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرعماد عباس كاظـ فرحاف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21811
2000-1999األوؿصباحيمتوسطذكرأيمنعبدالجواد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21912
2000-1999الثانيصباحيمتوسطذكرحساف لؤي محمود ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية22013
2000-1999األوؿصباحيمقبوؿذكربالؿ عياد إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية22114
2000-1999الثانيصباحيمقبوؿانثىريـ جماؿ حسيف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية22215
2000-1999الثانيصباحيمقبوؿذكرعدي أحمد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية22316
2001-2000األوؿصباحيجيدذكرعبداهلل محمد عبداإللوىندسة تقنيات الحاسوب2241
2001-2000األوؿصباحيجيدذكرمجمي عمي عاطؼىندسة تقنيات الحاسوب2252
2001-2000األوؿصباحيجيدانثىىبةاهلل طارؽ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب2263
2001-2000األوؿصباحيجيدذكرزينة عزالديف يونس إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب2274
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرغالب عبدالرحمف شعيبىندسة تقنيات الحاسوب2285
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكربراء خالد محمد شيتىندسة تقنيات الحاسوب2296
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرعمي بف عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب2307
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكروقاص سعيد عموافىندسة تقنيات الحاسوب2318
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرميند محمد نوريىندسة تقنيات الحاسوب2329
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عمي أحمد ناجيىندسة تقنيات الحاسوب23310
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرأصيؿ سييؿ نجـىندسة تقنيات الحاسوب23411
2001-2000األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد سامي إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب23512
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عبدالجبار عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب23613
2001-2000األوؿصباحيجيدذكرياسر عمي قاسـ حبشىندسة تقنيات االجيزة الطبية2371



2001-2000األوؿصباحيجيدانثىانتصار يونس عبدالجبارىندسة تقنيات االجيزة الطبية2382
2001-2000األوؿصباحيجيدذكررعد نجـ الديف أميف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية2393
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكر(ع)محمد ناجي محمد المدىوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية2404
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرحسيف سميف أحمد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية2415
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكر(ع)يحيى قايد ناصر الطويميىندسة تقنيات االجيزة الطبية2426
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكريزف وليد سعيد فتوحيىندسة تقنيات االجيزة الطبية2437
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرخالد عبدالفتاح سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية2448
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرحسف أحمد حسف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية2459
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرباسـ تميـ جميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية24610
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرعمي أكبر زيف العابديفىندسة تقنيات االجيزة الطبية24711
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرآفاف جماؿ عمي قادرىندسة تقنيات االجيزة الطبية24812
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرزيد ىشاـ دحاـىندسة تقنيات االجيزة الطبية24913
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عبدالواحد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية25014
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرعالء حسوف عبود حسوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية25115
2001-2000األوؿصباحيجيدذكرحمزة محمود إسماعيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2521
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرلؤي حساـ الديف طاىرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2532
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالكريـ صالح جخدـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2543
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرحسف عبدالرزاؽ مسمـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2554
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكرعبدالسالـ فزاع كطافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2565
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرغساف محمد مصطفى وىبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2576



2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكرعمار ريساف حسيف حذيفة ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2587
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكرياسر لويس قرياقوسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2598
2001-2000األوؿصباحيمتوسطذكروساـ يعقوب ناصر الياسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2609
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكرشيماء عبدالكريـ عزيزىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26110
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكرنياد عبدالخضر جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26211
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالحميد أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26312
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكربراء ىشاـ ادريسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26413
2001-2000الثانيصباحيمتوسطذكرحسيف عمواف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26514
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عبدالرحمف يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26615
2001-2000األوؿصباحيمقبوؿذكرياسر محمد صالح سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26716
2001-2000األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي عبدالحسيف جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26817
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرخميؿ فياض محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26918
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرليث محمد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27019
2001-2000الثانيصباحيمقبوؿذكرميند عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27120
2002-2001األوؿمسائيجيد جداذكرأحمد زىير سعيدىندسة تقنيات الحاسوب2721
2002-2001األوؿصباحيجيدأنثىارجواف محمد عبدالجوادىندسة تقنيات الحاسوب2732
2002-2001األوؿمسائيجيدذكرياسر عزالديف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب2743
2002-2001األوؿصباحيجيدأنثىفادية مروكي ميخوىندسة تقنيات الحاسوب2754
2002-2001األوؿمسائيجيدذكرفارس فائؽ توفيؽىندسة تقنيات الحاسوب2765
2002-2001األوؿصباحيجيدذكرمحمد صباح خميؿىندسة تقنيات الحاسوب2776



2002-2001األوؿصباحيجيدأنثىشيماء محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب2787
2002-2001األوؿمسائيجيدذكرشامؿ فريد يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب2798
2002-2001األوؿصباحيجيدذكرنشأت رياض خضرىندسة تقنيات الحاسوب2809
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد خزعؿ يونسىندسة تقنيات الحاسوب28110
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد فوزي محمودىندسة تقنيات الحاسوب28211
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكروساـ صباح بنيىندسة تقنيات الحاسوب28312
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرأميف سمطاف محمد عبدهىندسة تقنيات الحاسوب28413
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكروليد عبده شرؼ ىندسة تقنيات الحاسوب28514
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرىشاـ اماف عاصي ىندسة تقنيات الحاسوب28615
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكردثار عباس حسفىندسة تقنيات الحاسوب28716
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد ىاشـ يونسىندسة تقنيات الحاسوب28817
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىفاتف يحيى إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب28918
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىىبة عبدالغني يونسىندسة تقنيات الحاسوب29019
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىريـ فارس يونسىندسة تقنيات الحاسوب29120
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىشيماء إبراىيـ  خضر ىندسة تقنيات الحاسوب29221
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف قيس غانـ شكوريىندسة تقنيات الحاسوب29322
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرطارؽ أحمد عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب29423
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرموفؽ صديؽ محمدىندسة تقنيات الحاسوب29524
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرصداـ غانـ ايوبىندسة تقنيات الحاسوب29625
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرأنس حاـز شيتىندسة تقنيات الحاسوب29726



2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكريونس صابر عثماف ىندسة تقنيات الحاسوب29827
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكربشار ادريس حماديىندسة تقنيات الحاسوب29928
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىفياف إسماعيؿ  سميمافىندسة تقنيات الحاسوب30029
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد مطمؾ صالحىندسة تقنيات الحاسوب30130
2002-2001الثانيصباحيمتوسطأنثىاوزالـ عبدالحكيـ محمودىندسة تقنيات الحاسوب30231
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرأياد طارؽ قاسـىندسة تقنيات الحاسوب30332
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرقيس سمير ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب30433
2002-2001الثانيصباحيمتوسطأنثىرنا ياسيف داؤدىندسة تقنيات الحاسوب30534
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد صفاء حسيفىندسة تقنيات الحاسوب30635
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرصداـ بشير شمعوفىندسة تقنيات الحاسوب30736
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرنشواف عبداهلل محمد  عىندسة تقنيات الحاسوب30837
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرعمار ياسيف سعيد ىندسة تقنيات الحاسوب30938
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمظير ذنوف يونسىندسة تقنيات الحاسوب31039
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرفرقد ميدي عبدالحسيفىندسة تقنيات الحاسوب31140
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرياسر عادؿ رؤؤؼىندسة تقنيات الحاسوب31241
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرنسيـ ناجي بطرسىندسة تقنيات الحاسوب31342
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد رشيد جتوىندسة تقنيات الحاسوب31443
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرىاني قاسـ مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب31544
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرلؤي عصاـ عبدالقادرىندسة تقنيات الحاسوب31645
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرنزار محمد غزاؿ ىندسة تقنيات الحاسوب31746



2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرزيد أسامة عميىندسة تقنيات الحاسوب31847
2002-2001الثانيصباحيمتوسطأنثىعبير حسيف مطمؾىندسة تقنيات الحاسوب31948
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىىديؿ عبدالعزيز أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب32049
2002-2001األوؿصباحيمتوسطأنثىسرى عاصـ يحيىىندسة تقنيات الحاسوب32150
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمصطفى سعيد حسفىندسة تقنيات الحاسوب32251
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرفراس حمودة نايؼ شبيرىندسة تقنيات الحاسوب32352
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرياسر يوسؼ وديعىندسة تقنيات الحاسوب32453
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرعمي حسف حسيفىندسة تقنيات الحاسوب32554
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد خالد إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب32655
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرمحمد صالح محمد خضر ىندسة تقنيات الحاسوب32756
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرىاشـ محمود عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب32857
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرفواز عمي يونسىندسة تقنيات الحاسوب32958
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرسعد شاكر محمودىندسة تقنيات الحاسوب33059
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرسرمد صابر خميؿىندسة تقنيات الحاسوب33160
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعدي اكـر طمب ىندسة تقنيات الحاسوب33261
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرعمي مصطفى عميىندسة تقنيات الحاسوب33362
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكراكواف محمد اميفىندسة تقنيات الحاسوب33463
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعبداهلل عبدالحكيـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب33564
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكربشار محمد خميؿىندسة تقنيات الحاسوب33665
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرفادي عبوش عبدالمسيحىندسة تقنيات الحاسوب33766



2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكراديب أحمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب33867
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمرواف خالد عميىندسة تقنيات الحاسوب33968
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرقيس اكـر يونسىندسة تقنيات الحاسوب34069
2002-2001االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عمي أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب34170
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد عبد يونسىندسة تقنيات الحاسوب34271
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرخيري خدر سموىندسة تقنيات الحاسوب34372
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكروساـ خميؿ يونسىندسة تقنيات الحاسوب34473
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالغني محمد عبدةىندسة تقنيات الحاسوب34574
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعبدالواحد عبدالرحمف سمطاف ىندسة تقنيات الحاسوب34675
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرداؤد عبدالسالـ داؤدىندسة تقنيات الحاسوب34776
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد معاذ عبدالغنيىندسة تقنيات الحاسوب34877
2002-2001األوؿمسائيمتوسطذكرانمار برىاف محمدىندسة تقنيات الحاسوب34978
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكروضاح حميد حسفىندسة تقنيات الحاسوب35079
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرشيرزاد الياس حنتوشىندسة تقنيات الحاسوب35180
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرعالء نامؽ محمدىندسة تقنيات الحاسوب35281
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرفراس سالـ يونسىندسة تقنيات الحاسوب35382
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرحمير محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب35483
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرسناف زىير ناصرىندسة تقنيات الحاسوب35584
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرادريس عبداهلل عثمافىندسة تقنيات الحاسوب35685
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرفراس وعداهلل دحاـىندسة تقنيات الحاسوب35786



2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرمحمد شياب أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب35887
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرطارؽ أحمد سعيدىندسة تقنيات الحاسوب35988
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرنصر نجـ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب36089
2002-2001الثانيمسائيمقبوؿذكرفادي رياض خضوريىندسة تقنيات الحاسوب36190
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكركنعاف محمد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب36291
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرمقداد ثابت طمبىندسة تقنيات الحاسوب36392
2002-2001الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد سالـ سمطافىندسة تقنيات الحاسوب36493
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿأنثىنوشيؾ زىراب آردواسىندسة تقنيات الحاسوب36594
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرسميماف توفيؽ سميمافىندسة تقنيات الحاسوب36695
2002-2001الثانيمسائيمقبوؿذكرساعد أيوب عيسىىندسة تقنيات الحاسوب36796
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرعمي عبدالرحيـ عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب36897
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرحسيف عمي داؤدىندسة تقنيات الحاسوب36998
2002-2001األوؿمسائيمقبوؿذكرعمي طارؽ خميؿىندسة تقنيات الحاسوب37099
2002-2001الثانيمسائيمقبوؿذكرشامؿ وعد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب371100
2002-2001الثانيمسائيمقبوؿذكرصييب صديؽ حسفىندسة تقنيات الحاسوب372101
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرحسيف كاظـ عبيد ىندسة تقنيات الحاسوب373102
2002-2001األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد عبدالقيار بشيرىندسة تقنيات الحاسوب374103
2002-2001األوؿصباحيجيدذكرمحمد صباح جرجيسىندسة تقنيات االجيزة الطبية3751
2002-2001األوؿصباحيجيدذكرخالد عبداهلل محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية3762
2002-2001األوؿصباحيجيدذكروسيـ مصباح حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية3773



2002-2001األوؿصباحيجيدذكرعبدالرحيـ جميؿ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية3784
2002-2001األوؿصباحيجيدذكريحيى سالـ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية3795
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكراشرؼ ىاني عزالديفىندسة تقنيات االجيزة الطبية3806
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد المرضي أحمد حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية3817
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرعمر زىير ايوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية3828
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرطو حكمت محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية3839
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرحساف مازف مجيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية38410
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالغفور خضير عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية38511
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد عصاـ عبدالرحمفىندسة تقنيات االجيزة الطبية38612
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرىادي محمود حمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية38713
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكربساـ شميموف خوشاباىندسة تقنيات االجيزة الطبية38814
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف محمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية38915
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرجبراف جبرائيؿ بيناـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3901
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرمؤيد حسف رشوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3912
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرياسر فرماف يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3923
2002-2001األوؿصباحيمتوسطذكرأركاف نوري حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3934
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعزاـ امجد ىاديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3945
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكراياد طارؽ ىماـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3956
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرخميؿ عصماف خديدهىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3967
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرسامي حسف عمر ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3978



2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكررافد داؤد يعقوبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3989
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد سمطاف مجبؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية39910
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكراشرؼ عبدالكريـ جويرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40011
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرشياب أحمد حسوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40112
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرنذير نايؼ عبوشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40213
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعمر عبدااللو حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40314
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد اكـر توفيؽىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40415
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكررعد محمود خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40516
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرأيمنمؤيد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40617
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرصباح يونس حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40718
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرمزاحـ صالح أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40819
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرأسامة سمير بدريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40920
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرطو محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية41021
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكريونس شريؼ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية41122
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عمر محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية41223
2002-2001الثانيصباحيمقبوؿذكرسعد عمي أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية41324
2003-2002االوؿصباحيجيد جداذكرزيد غانـ محمد عبوش ىندسة تقنيات الحاسوب4141
2003-2002االوؿصباحيجيد جداانثىفجر فير فاضؿ إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب4152
2003-2002االوؿصباحيجيد جداانثىنقاء لقماف محمد حمو ىندسة تقنيات الحاسوب4163
2003-2002االوؿصباحيجيدانثىنادية قتيبة محمد سعيد ىندسة تقنيات الحاسوب4174



2003-2002االوؿمسائيجيدذكر ماىر داؤد محمد سميـىندسة تقنيات الحاسوب4185
2003-2002االوؿصباحيجيدانثىزىراء زىير ايوب مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب4196
2003-2002االوؿصباحيجيدانثىتيسير عبدالرحمف قمر ميدي  ىندسة تقنيات الحاسوب4207
2003-2002االوؿمسائيجيدذكرخالد سامي يوسؼ أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب4218
2003-2002االوؿصباحيجيدانثىمي رياض رشيد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب4229
2003-2002االوؿمسائيجيدذكرمحمد نازؾ سميماف سمطاف ىندسة تقنيات الحاسوب42310
2003-2002االوؿصباحيجيدذكرمحمد رافع يحيى محمد  ىندسة تقنيات الحاسوب42411
2003-2002االوؿمسائيجيدذكررائد وعداهلل داؤد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب42512
2003-2002االوؿصباحيجيدذكرمصطفى يحيى سميماف حسيف ىندسة تقنيات الحاسوب42613
2003-2002االوؿصباحيجيدذكررياف طالؿ محسف اميف ىندسة تقنيات الحاسوب42714
2003-2002االوؿمسائيجيدذكرخالد انور يعقوب عمي ىندسة تقنيات الحاسوب42815
2003-2002االوؿمسائيمتوسطانثىشذى شكر محمود أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب42916
2003-2002االوؿصباحيمتوسطانثىرمزية محمود رمو محمودىندسة تقنيات الحاسوب43017
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرعمر مزاحـ رحيـ عميىندسة تقنيات الحاسوب43118
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكروميض طمعت عمي يونس ىندسة تقنيات الحاسوب43219
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرمنذر محمود سميماف محمد ىندسة تقنيات الحاسوب43320
2003-2002الثانيصباحيمتوسطذكرطارؽ درىـ حسيف حسيف ىندسة تقنيات الحاسوب43421
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرمرواف عبداهلل حميد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب43522
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرزىاد حاـز عمي خالدىندسة تقنيات الحاسوب43623
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكريوسؼ محمد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب43724



2003-2002االوؿمسائيمتوسطانثىىديؿ باسؿ سعداهلل سمطافىندسة تقنيات الحاسوب43825
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرياسر سعدي سحري يونسىندسة تقنيات الحاسوب43926
2003-2002االوؿصباحيمتوسطانثىسوزاف محمد رضا محمد خالد ىندسة تقنيات الحاسوب44027
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرافع حسيف مرعي حسف ىندسة تقنيات الحاسوب44128
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرميند ياسيف مصطفى رضا ىندسة تقنيات الحاسوب44229
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكراوس زىير يونس سميماف ىندسة تقنيات الحاسوب44330
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرموفؽ عزيز عزيز ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب44431
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرفراس غانـ سمطاف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب44532
2003-2002االوؿمسائيمتوسطانثىاماؿ انيس أحمد عطية ىندسة تقنيات الحاسوب44633
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرأحمد محمد سعيد بكر ىندسة تقنيات الحاسوب44734
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرفكرت بيجت حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب44835
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد حاـز أحمد داؤدىندسة تقنيات الحاسوب44936
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد حسيف عمي خضرىندسة تقنيات الحاسوب45037
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكررائد رافع قاسـ عبدالباقي ىندسة تقنيات الحاسوب45138
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرفارس حاـز يونس قاسـىندسة تقنيات الحاسوب45239
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرسيؼ سعدالديف أحمد عبدالقادرىندسة تقنيات الحاسوب45340
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرثائر وعداهلل محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب45441
2003-2002األوؿصباحيمتوسطانثىايماف أحمد محمود محمد ىندسة تقنيات الحاسوب45542
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرعبداهلل أحمد فتحي عموريىندسة تقنيات الحاسوب45643
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرحسيف نزار صالح محمد ىندسة تقنيات الحاسوب45744



2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبداليادي عبدالسالـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب45845
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرنورالديف محمد حسيف قاسـ ىندسة تقنيات الحاسوب45946
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرظفار قيدار قاسـ حميدىندسة تقنيات الحاسوب46047
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرنزار انطواف يوسؼ يعقوبىندسة تقنيات الحاسوب46148
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالكريـ رشيد عبدالقادر عبدالكريـىندسة تقنيات الحاسوب46249
2003-2002األوؿصباحيمتوسطانثى شاف بايار حكيـ طو ىندسة تقنيات الحاسوب46350
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرسعد سالـ ياسيف مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب46451
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرمجاىد فواز أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب46552
2003-2002األوؿمسائيمتوسطانثىىيفي أحمد حمدي عبدالتوابىندسة تقنيات الحاسوب46653
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرصالح عبدالفتاح إسماعيؿ  عمي ىندسة تقنيات الحاسوب46754
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرحيدر نصر بيجت توفيؽ ىندسة تقنيات الحاسوب46855
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرحسنيف عمي طالب محمودىندسة تقنيات الحاسوب46956
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد رفاعي محمد يونسىندسة تقنيات الحاسوب47057
2003-2002األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالباسط محمد عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب47158
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد حميد رشيد رفيؽىندسة تقنيات الحاسوب47259
2003-2002االوؿمسائيمتوسطانثىفداء حميد يوسؼ بكرىندسة تقنيات الحاسوب47360
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكررياض عبد فتحي مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب47461
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرطارؽ أحمد عمي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب47562
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرعدي سميماف محمود خدرىندسة تقنيات الحاسوب47663
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرثامر محمد عمي عبداهلل محمدىندسة تقنيات الحاسوب47764



2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرمحمد وليد جياد صالحىندسة تقنيات الحاسوب47865
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرعمر أحمد محمد موسىىندسة تقنيات الحاسوب47966
2003-2002الثانيمسائيمتوسطذكرعصاـ الديف عبدالمغيث خميفة محمدىندسة تقنيات الحاسوب48067
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرعمر محي الديف عبدالباقي إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب48168
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرزياد عمي إبراىيـ  عزبىندسة تقنيات الحاسوب48269
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرأحمد عبدالكريـ قدو عباسىندسة تقنيات الحاسوب48370
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرىاني حسيف عبداهلل ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب48471
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكراياد كماؿ عباس محمدىندسة تقنيات الحاسوب48572
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرحسف فخري حسف محمدىندسة تقنيات الحاسوب48673
2003-2002االوؿمسائيمتوسطانثىأنساـ رياض حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب48774
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرثقيؼ حاـز محمد طوىندسة تقنيات الحاسوب48875
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكررائد رعد يحيى جرجيسىندسة تقنيات الحاسوب48976
2003-2002االوؿمسائيمتوسطذكرسالـ محمد حسيف عبدالواحدىندسة تقنيات الحاسوب49077
2003-2002الثانيصباحيمقبوؿذكرماجد عبدالحميد ناجي حسفىندسة تقنيات الحاسوب49178
2003-2002األوؿمسائيمقبوؿذكرتوفيؽ ميدي صالح محمدىندسة تقنيات الحاسوب49279
2003-2002الثانيمسائيمقبوؿذكرثامر محمد قدو عميىندسة تقنيات الحاسوب49380
2003-2002األوؿمسائيمقبوؿانثىبناف عماد الديف محمد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب49481
2003-2002الثانيمسائيمقبوؿذكرعمي ىماـ نذير جاسـىندسة تقنيات الحاسوب49582
2003-2002األوؿصباحيمقبوؿذكرعزاـ سعيد محمد نعمافىندسة تقنيات الحاسوب49683
2003-2002األوؿمسائيمقبوؿذكربشار محمود صطاـ عبدالعزيزىندسة تقنيات الحاسوب49784



2003-2002األوؿصباحيجيدانثىورقاء ىاشـ محمود خالدىندسة تقنيات االجيزة الطبية4981
2003-2002األوؿصباحيجيدذكرمحمد فوزي عبداهلل شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية4992
2003-2002األوؿصباحيجيدانثىآالء إبراىيـ  أحمد الروميىندسة تقنيات االجيزة الطبية5003
2003-2002األوؿصباحيجيدذكروليد عبدالعزيز أحمد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية5014
2003-2002األوؿصباحيجيدذكرميدي عوض عبدالعزيز محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية5025
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فايز جميؿ أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية5036
2003-2002األوؿصباحيمتوسطانثىعبير ىادي بدر مطمؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية5047
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبدالرحمف عمي سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية5058
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمازف انور محمد مييوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية5069
2003-2002األوؿصباحيمتوسطانثىايناس عبدالعظيـ إبراىيـ  الجعبريىندسة تقنيات االجيزة الطبية50710
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد أحمد عمي الحماديىندسة تقنيات االجيزة الطبية50811
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرثائر اكـر سميماف حدادىندسة تقنيات االجيزة الطبية50912
2003-2002األوؿصباحيمتوسطانثىاسواف عدناف حسف عبدالرحمفىندسة تقنيات االجيزة الطبية51013
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرسرمد صباح كريـ حمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية51114
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرعمي محمد رياض عبدالوىابىندسة تقنيات االجيزة الطبية51215
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمنذر ياسيف ناشر عبدالوليىندسة تقنيات االجيزة الطبية51316
2003-2002األوؿصباحيمتوسطانثىلونا زيد غانـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية51417
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد ىاشـ رشيد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية51518
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكررياض عبدالوىاب يحيى الحوديىندسة تقنيات االجيزة الطبية51619
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد يونس محمد حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية51720



2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد محمد أحمد عبدالجوادىندسة تقنيات االجيزة الطبية51821
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرحساـ حسيف حسف دار ناصرىندسة تقنيات االجيزة الطبية51922
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكربالؿ نبيؿ حافظ صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية52023
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عوض مصطفى قنيبىندسة تقنيات االجيزة الطبية52124
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرخالد شكر محمود عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية52225
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرعامر محمود أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية52326
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكروميض محمود عطا اهلل مطموبىندسة تقنيات االجيزة الطبية52427
2003-2002الثانيصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  محمد إبراىيـ  عبدالرحمفىندسة تقنيات االجيزة الطبية52528
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرجازي ياسيف عمي سمطافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5261
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرقيس صباح إبراىيـ  يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5272
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبده عمي قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5283
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرحارث أحمد محمد أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5294
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرأزىر أنور محمد اميفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5305
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد صديؽ حامد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5316
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرإسماعيؿ  عبيد مصطفى محيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5327
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرعمار محمد أحمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5338
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرعمي نعيـ عمي عبدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5349
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرنزار عبدالجبار محمد فتحيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية53510
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرعدي شياب أحمد خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية53611
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرصفواف عادؿ طو محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية53712



2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرحساف صباح بيناـ شاباىندسة تقنيات القدرة الكيربائية53813
2003-2002األوؿصباحيمتوسطذكرغالب عبداهلل حمد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية53914
2003-2002األوؿصباحيمقبوؿذكرسالـ صوريشو يوحنا كوركيسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية54015
2003-2002األوؿصباحيمقبوؿذكربساـ خضر محمود عبوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية54116
2003-2002األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد فؤاد عمي قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية54217
2003-2002األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد فيصؿ محمد يوسؼ الخميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية54318
2003-2002االوؿصباحيجيد جداذكرعمار حسف سييؿ نجـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5441
2003-2002االوؿصباحيجيدذكراياد سميماف عبداهلل عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5452
2003-2002االوؿصباحيجيدذكراوس زىير أحمد طو الطيارىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5463
2003-2002االوؿصباحيجيدانثىاحكاـ سعيد محمد سميـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5474
2003-2002االوؿصباحيجيدذكرساندي حكمت حنا رموىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5485
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرعالء خمؼ سالـ الطنشاتىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5496
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكررياض زورا بيناـ مرقصىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5507
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرمعف أحمد محسف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5518
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكركريـ شمعوف كوركيس شموىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5529
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرفائز جرجيس سوالقة كوركيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ55310
2003-2002االوؿصباحيمتوسطذكرخالد وليد جبرائيؿ الياس جدوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ55411
2003-2002االوؿصباحيمقبوؿذكرحكـ عمي محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ55512
2003-2002الثانيصباحيمقبوؿذكرادور عبدالكريـ توما كوركيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ55613
2004-2003األوؿمسائيجيد جداذكرأحمد رمضاف مصطفى فرحىندسة تقنيات الحاسوب5571



2004-2003األوؿمسائيجيدذكرمثنى انور عزالديف خنجرىندسة تقنيات الحاسوب5582
2004-2003األوؿمسائيجيدذكريعرب محمد بشير إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب5593
2004-2003األوؿصباحيجيدانثىاسيؿ ثامر إبراىيـ  أحمدىندسة تقنيات الحاسوب5604
2004-2003األوؿمسائيجيدذكرزياد جياد فتحي عمرىندسة تقنيات الحاسوب5615
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرمحمد طالؿ غزاؿ رشيدىندسة تقنيات الحاسوب5626
2004-2003األوؿمسائيجيدذكرعمر اياد إسماعيؿ  عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب5637
2004-2003األوؿمسائيجيدذكرعمر أحمد خميؿ حسفىندسة تقنيات الحاسوب5648
2004-2003األوؿمسائيجيدانثىىديؿ قصي عبدالحميد حموديىندسة تقنيات الحاسوب5659
2004-2003األوؿمسائيجيدذكرأحمد عبداهلل يحيى عزاويىندسة تقنيات الحاسوب56610
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد غانـ محمود سمطافىندسة تقنيات الحاسوب56711
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرصباح رمضاف محمد خميؿىندسة تقنيات الحاسوب56812
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىنور قحطاف يونس سميمافىندسة تقنيات الحاسوب56913
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكركـر عادؿ محمد إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب57014
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد فيمي موسى بالؿىندسة تقنيات الحاسوب57115
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد رياض محمد صالح عبدالباقيىندسة تقنيات الحاسوب57216
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىىبة ضياء ميدي فارسىندسة تقنيات الحاسوب57317
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىزىراء نجـ عبداهلل عميىندسة تقنيات الحاسوب57418
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىعذراء رافد محمود عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب57519
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد عبدالرزاؽ ذنوف حسيفىندسة تقنيات الحاسوب57620
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرزياد مؤيد عبداهلل محمدىندسة تقنيات الحاسوب57721



2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرعمر وافر صالح محمودىندسة تقنيات الحاسوب57822
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرطو وجيو حميد احميدىندسة تقنيات الحاسوب57923
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد عبدالباسط عمي محمودىندسة تقنيات الحاسوب58024
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرأسامة ثامر إبراىيـ  أحمدىندسة تقنيات الحاسوب58125
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرامجد رمزي سميماف إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب58226
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبداهلل مجاىد عميىندسة تقنيات الحاسوب58327
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرطارؽ عزالديف أحمد الحاجىندسة تقنيات الحاسوب58428
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرياسر اميف فيصؿ زرزورىندسة تقنيات الحاسوب58529
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىزىراء عبدالغني عواد خمؼىندسة تقنيات الحاسوب58630
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىرويدة محمد فتحي ضائعىندسة تقنيات الحاسوب58731
2004-2003األوؿمسائيمتوسطانثىمريـ محمود عبدالمطيؼ محمدىندسة تقنيات الحاسوب58832
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمضر اكـر سميماف عزيزىندسة تقنيات الحاسوب58933
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد عبدالوىاب أحمد يحيىىندسة تقنيات الحاسوب59034
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد محمد حسيف جدوعىندسة تقنيات الحاسوب59135
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرغزواف غازي أحمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب59236
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكررافع إبراىيـ  أحمد رحاويىندسة تقنيات الحاسوب59337
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعمر عيادة خمؼ عطيةىندسة تقنيات الحاسوب59438
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرعمر نبيو ذنوف يونسىندسة تقنيات الحاسوب59539
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرامير عادؿ بكو رشوىندسة تقنيات الحاسوب59640
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكربساـ صبحي محمود عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب59741



2004-2003األوؿمسائيمتوسطانثىلمى وافر صالح محمودىندسة تقنيات الحاسوب59842
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىشيماء رفاعي صالح داؤدىندسة تقنيات الحاسوب59943
2004-2003الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالمجيد محمد تاجيىندسة تقنيات الحاسوب60044
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرعباس حمزة عباس عميخىندسة تقنيات الحاسوب60145
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد طارؽ يوسؼ جميؿىندسة تقنيات الحاسوب60246
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرياسر ضياء ميدي فارسىندسة تقنيات الحاسوب60347
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىاىنؾ أحمد توفيؽ عزيزىندسة تقنيات الحاسوب60448
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرقيس رشيد إبراىيـ  طوىندسة تقنيات الحاسوب60549
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمعف يونس شيت محمدىندسة تقنيات الحاسوب60650
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرلقماف سعداهلل محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب60751
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمعتز أحمد حسف أحمدىندسة تقنيات الحاسوب60852
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد وليد إبراىيـ  داؤدىندسة تقنيات الحاسوب60953
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرممتاز حسف عمي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب61054
2004-2003الثانيمسائيمتوسطذكرعمر معاذ عبدالغني عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب61155
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكراكد يوحنا اسحؽ زياىندسة تقنيات الحاسوب61256
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكريونس نوفؿ قادر ناصرىندسة تقنيات الحاسوب61357
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرعالء يونس ذنوف محمدىندسة تقنيات الحاسوب61458
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد جياد رمضاف صالحىندسة تقنيات الحاسوب61559
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرسناف فاروؽ يحيى عبدالفتاحىندسة تقنيات الحاسوب61660
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرخضر تركي حسف عميىندسة تقنيات الحاسوب61761



2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمود إبراىيـ  أحمد حسفىندسة تقنيات الحاسوب61862
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد حسيف يوسؼ حسيفىندسة تقنيات الحاسوب61963
2004-2003الثانيمسائيمتوسطذكرمحمد خمؼ ىوير فجرىندسة تقنيات الحاسوب62064
2004-2003الثانيمسائيمتوسطذكروميض رعد فاضؿ عبدالقادرىندسة تقنيات الحاسوب62165
2004-2003الثانيمسائيمتوسطذكرمازف سالـ محمد حسانيىندسة تقنيات الحاسوب62266
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىصبا خضير عبداالمير جديىندسة تقنيات الحاسوب62367
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرحاـز محمد يونس محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب62468
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرفراس فاضؿ إسماعيؿ  ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب62569
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرمتي مجيد بطرس عبوىندسة تقنيات الحاسوب62670
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكردلشاد جمعة سميـ صادؽىندسة تقنيات الحاسوب62771
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرعطا اهلل إبراىيـ  خاير عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب62872
2004-2003الثانيصباحيمتوسطانثىيمامة محمود سمطاف أحمدىندسة تقنيات الحاسوب62973
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرأنس محمد يونس عبدالفتاحىندسة تقنيات الحاسوب63074
2004-2003األوؿمسائيمتوسطذكرعمي عبدالحؽ حمودي عثمافىندسة تقنيات الحاسوب63175
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرادىاـ مدروج خميفة حمد الدليميىندسة تقنيات الحاسوب63276
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرناجي عبداهلل مجيد خافىندسة تقنيات الحاسوب63377
2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكراميؿ نجيب يوسؼ جبرائيؿ حبشىندسة تقنيات الحاسوب63478
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكراثير محمد يونس عبدالفتاحىندسة تقنيات الحاسوب63579
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرمحمد فؤاد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب63680
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرعمي يونس عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب63781



2004-2003األوؿصباحيمقبوؿذكرياسر عبدالغفور محمد يونس عزيزىندسة تقنيات الحاسوب63882
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرعالء سالـ إبراىيـ  اميفىندسة تقنيات الحاسوب63983
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكرحذيفة يحيى قاسـ حسيفىندسة تقنيات الحاسوب64084
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرفراس محمود عمي عمرىندسة تقنيات الحاسوب64185
2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكرمازف أحمد رشيد محمد الكيالنيىندسة تقنيات الحاسوب64286
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرربيع خالد عمي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب64387
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكرىاشـ إسماعيؿ  حسف طوىندسة تقنيات الحاسوب64488
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرمصعب أحمد محمد عمي مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب64589
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكرعمر عمي خضير خمؼىندسة تقنيات الحاسوب64690
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرمحمود حيدر مجيد يحيىىندسة تقنيات الحاسوب64791
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرىيب صباح عبدالوىاب عبدالرزاؽىندسة تقنيات الحاسوب64892
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد قاسـ عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب64993
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿانثىازىار قيدار عبد رجبىندسة تقنيات الحاسوب65094
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكريقظاف مظفر عبدالرزاؽ محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب65195
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿانثىعشتار عمي ياسيف أحمدىندسة تقنيات الحاسوب65296
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكررائد يعرب أيوب اسعدىندسة تقنيات الحاسوب65397
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرنعمت محمد مصطفى كرنوصىندسة تقنيات الحاسوب65498
2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكرثامر فاضؿ عيسى محمود الحمدانيىندسة تقنيات الحاسوب65599
2004-2003األوؿمسائيمقبوؿذكرفؤاد سالـ خمؼ يونسىندسة تقنيات الحاسوب656100
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿذكرعمادالديف طمعت حامد ابوعبيدىندسة تقنيات الحاسوب657101



2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد خالد محمود جاسـىندسة تقنيات الحاسوب658102
2004-2003الثانيمسائيمقبوؿانثىأالء خزيـ جدوع عميىندسة تقنيات الحاسوب659103
2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكروميض زىير زيداف مجيدىندسة تقنيات الحاسوب660104
2004-2003األوؿصباحيجيد جداانثىايناس الياس خضر داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية6611
2004-2003األوؿصباحيجيدانثىعذراء نافع عزيز عبوىندسة تقنيات االجيزة الطبية6622
2004-2003األوؿصباحيجيدانثىدينا يوسؼ ميخائيؿ بولصىندسة تقنيات االجيزة الطبية6633
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرعبدالسالـ محمود عبدالقادر حمدافىندسة تقنيات االجيزة الطبية6644
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرريموف صميوا كوركيس بيتوىندسة تقنيات االجيزة الطبية6655
2004-2003األوؿصباحيجيدانثىالياـ ياسيف أحمد يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية6666
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرمحمد عبدالرحمف قاسـ طربوشىندسة تقنيات االجيزة الطبية6677
2004-2003األوؿصباحيجيدانثىايماف عبدالرحمف يونس خمؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية6688
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرحساـ محمد عيسى عميافىندسة تقنيات االجيزة الطبية6699
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرإسماعيؿ  حمود أحمد مقبؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية67010
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرأنس محمد أحمد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية67111
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىفاطمة ذنوف خمؼ مطموبىندسة تقنيات االجيزة الطبية67212
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىاباء محفوظ عبداهلل مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية67313
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىسرى محفوظ مصطفى يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية67414
2004-2003األوؿصباحيمتوسطانثىسجى سمير عبدالوىاب محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية67515
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد مظفر حاتـ لطيؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية67616
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرحممي فخري سعيد صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية67717



2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  محمد محمد أحمد ىديافىندسة تقنيات االجيزة الطبية67818
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرزيد غالب شاكر أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية67919
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرماجد عبدالكريـ محمد رمضافىندسة تقنيات االجيزة الطبية68020
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرياسر مظفر طو عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية68121
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالكريـ محمد حسف أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية68222
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرفؤاد عمي عبد فيحافىندسة تقنيات االجيزة الطبية68323
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعصاـ حاـز طو محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية68424
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعمر عادؿ حسف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية68525
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد كامؿ محمود عزيز غرايبةىندسة تقنيات االجيزة الطبية68626
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرليث دريد عبدالرزاؽ نجـىندسة تقنيات االجيزة الطبية68727
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالمطيؼ مطير أحمد شبيبيىندسة تقنيات االجيزة الطبية68828
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكررامي عبدالسالـ داؤد سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية68929
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرصفواف ىاشـ محمد خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية69030
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد امجد عبدالخالؽ ناصحىندسة تقنيات االجيزة الطبية69131
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرسامي يوسؼ الصغير سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية69232
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرسبياف قحطاف محمود مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6931
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكروسيـ خالد إبراىيـ  داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6942
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرياسر خمؼ حسف سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6953
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ذنوف يونس خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6964
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ياسيف طو سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6975



2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرسمير درماف حاجي سموىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6986
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكروساـ حارث عزيز طوبياىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6997
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرصباح نوري داؤد كيموىندسة تقنيات القدرة الكيربائية7008
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرسعد تحسيف قاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية7019
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعمار وعد دعي عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70210
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرماىر حسيف عمي إبراىيـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70311
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكراالف ميخائيؿ خضر عبوشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70412
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعمي زيد عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70513
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرسعد أحمد يونس أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70614
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرغانـ أحمد ايديف عمرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70715
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرمجيد إسماعيؿ  محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70816
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرنصرت خضر أحمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية70917
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرلقماف جميؿ فتحي عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية71018
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعمر رافع توفيؽ بكرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية71119
2004-2003األوؿصباحيمقبوؿذكرفوزي حسيف مطمؾ صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية71220
2004-2003األوؿصباحيجيد جداذكرمحمد رعد عبدالوىاب فرحافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7131
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرمثنى مييدي محمد صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7142
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرأحمد غازي حمادي مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7153
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرأحمد رافع عمر بشيرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7164
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرحارث ماىر عبد شاىيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7175



2004-2003األوؿصباحيجيدذكرياسر أحمد فتحي عموريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7186
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرفراس نشواف داؤد سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7197
2004-2003األوؿصباحيجيدذكرعمي جياد أحمد قاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7208
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرخالد جماؿ محمد عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7219
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرجماؿ جيجو نعماف عبدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72210
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرخميؿ إسماعيؿ  خميؿ عمرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72311
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكروساـ نوفؿ صالح ياسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72412
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد الياس عمي ميديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72513
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكراياد زيداف خمؼ صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72614
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكررياف ىشاـ محمد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72715
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرعمر عاصي حسيف أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72816
2004-2003األوؿصباحيمتوسطذكرصفواف عبدالمجيد حمودي عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ72917
2004-2003األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد سالـ عبداهلل صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ73018
2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكروائؿ كماؿ نائؼ سميـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ73119
2004-2003األوؿصباحيمقبوؿذكرنزار ناظـ عمي خالدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ73220
2004-2003الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد سميح نصر مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ73321
2005-2004األوؿصباحيجيد جداانثىرؤى فير فاضؿ إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب7341
2005-2004األوؿصباحيجيد جداانثىرؤى حساـ عمي عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب7352
2005-2004األوؿصباحيجيد جداانثىنواؿ يونس عبداهلل حمدىندسة تقنيات الحاسوب7363
2005-2004األوؿمسائيجيد جداذكرفراس عبدالرحمف يوسؼ عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب7374



2005-2004األوؿصباحيجيد جداذكرمحمد إبراىيـ  عمي شعيبىندسة تقنيات الحاسوب7385
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرعبدالنور عبداهلل أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب7396
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىغسؽ ىاشـ محمد سالـىندسة تقنيات الحاسوب7407
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىالفا نزار محمد سميـىندسة تقنيات الحاسوب7418
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرحسف عصاـ ناصر محيىندسة تقنيات الحاسوب7429
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىسمر محمد عمي ياسيفىندسة تقنيات الحاسوب74310
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىانتصار محمد شعباف محمودىندسة تقنيات الحاسوب74411
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرفراس طالؿ أحمد طوىندسة تقنيات الحاسوب74512
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىزىراء منير أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب74613
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرمحمد ضياء أحمد حمديىندسة تقنيات الحاسوب74714
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىنجوى يوسؼ عزيز يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب74815
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرأحمد سمير أحمد إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب74916
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىرجاء عبدالجبار عباس مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب75017
2005-2004األوؿمسائيجيدانثىدلفيف أحمد حمدي عبدالتوابىندسة تقنيات الحاسوب75118
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرعمر أحمد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب75219
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىبيداء حسف حسيف خضرىندسة تقنيات الحاسوب75320
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرسميماف شابا سميماف داؤدىندسة تقنيات الحاسوب75421
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىرشا عبداهلل شاكر أحمدىندسة تقنيات الحاسوب75522
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرسعد محمد بشير يحيىىندسة تقنيات الحاسوب75623
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىاحالـ محمد طاىر عيسى إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب75724



2005-2004األوؿمسائيجيدذكرأحمد ضياء فخري حسفىندسة تقنيات الحاسوب75825
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرميسر نجـ عبداهلل أحمدىندسة تقنيات الحاسوب75926
2005-2004األوؿصباحيجيدذكررياف رياض محمود محمدىندسة تقنيات الحاسوب76027
2005-2004األوؿصباحيجيدذكركـر سميماف شابا سميمافىندسة تقنيات الحاسوب76128
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرراندي لميع كريـ يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب76229
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرمحمد احساف بشير إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب76330
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرمحمد عبدااللو إسماعيؿ  حاج أحمدىندسة تقنيات الحاسوب76431
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرعمي حكمت طاىر عميىندسة تقنيات الحاسوب76532
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىاسراء عبدالكريـ عزالديف عصمافىندسة تقنيات الحاسوب76633
2005-2004األوؿمسائيجيدذكرصفواف سمير سامي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب76734
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىسحر ميدي غميـ عكموىندسة تقنيات الحاسوب76835
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالستار عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب76936
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمي برىاف عبدالرحمف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب77037
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمصعب عالء الديف صديؽ محمدىندسة تقنيات الحاسوب77138
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعمار سامي عزيز بطرسىندسة تقنيات الحاسوب77239
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىعبير كامؿ نجـ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب77340
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرفراس عادؿ سعيد بطرسىندسة تقنيات الحاسوب77441
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرزكريا سعداهلل نجـ فتحيىندسة تقنيات الحاسوب77542
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرنوار فخري محمد اميف حسيفىندسة تقنيات الحاسوب77643
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرايياب عصاـ داؤد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب77744



2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكروليد خالد فتحي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب77845
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعمر عبدالرزاؽ زينؿ أحمدىندسة تقنيات الحاسوب77946
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىرباب عبدالوىاب عبدالقادر مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب78047
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىفرح حاـز فائؽ إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب78148
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىغسؽ سعد صالح روميىندسة تقنيات الحاسوب78249
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىشيماء عبدااللو جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب78350
2005-2004األوؿمسائيمتوسطانثىىديؿ زىير عبداهلل محمدىندسة تقنيات الحاسوب78451
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف زينؿ عبدالرحمف الياسىندسة تقنيات الحاسوب78552
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىريا أحمد حسيف جفاؿىندسة تقنيات الحاسوب78653
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرميالد سعيد مجيد كروميىندسة تقنيات الحاسوب78754
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرمرتضى رائؽ جماؿ ناصحىندسة تقنيات الحاسوب78855
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعبداهلل أحمد خمؼ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب78956
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرىادي اكـر ىادي يونسىندسة تقنيات الحاسوب79057
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرصواش فريؽ سعيد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب79158
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرنوفؿ قاسـ ياسيف محمودىندسة تقنيات الحاسوب79259
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد يحيى عبدالرزاؽ يحيىىندسة تقنيات الحاسوب79360
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرميند نوفؿ كريـ أحمدىندسة تقنيات الحاسوب79461
2005-2004األوؿصباحيمتوسطأنثىزياف سميماف ظاىر إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب79562
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرزياد سالـ قرياقوس داؤدىندسة تقنيات الحاسوب79663
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالقادر شكر محمود أحمدىندسة تقنيات الحاسوب79764



2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرصداـ حسيف محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب79865
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرصبري ميخا ارميا ميخاىندسة تقنيات الحاسوب79966
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرميند محمد جواد كاظـىندسة تقنيات الحاسوب80067
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسييؿ قاسـ مصطفى حبشىندسة تقنيات الحاسوب80168
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعمي وليد حمدوف عزاويىندسة تقنيات الحاسوب80269
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكراثير حسيف عمي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب80370
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىاسراء يعقوب يوسؼ محمدىندسة تقنيات الحاسوب80471
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد رافع عبداهلل مالوىندسة تقنيات الحاسوب80572
2005-2004األوؿمسائيمتوسطانثىزىراء عمي محمود نجـىندسة تقنيات الحاسوب80673
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسناف مولود مخمص أحمدىندسة تقنيات الحاسوب80774
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرفيد ياسر عبدالغني محمودىندسة تقنيات الحاسوب80875
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرليث عبدالحميـ حامد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب80976
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد محمد باسـ أحمدىندسة تقنيات الحاسوب81077
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرياسر فخري حسيب سميمافىندسة تقنيات الحاسوب81178
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكروساـ وليد ياسيف مرادىندسة تقنيات الحاسوب81279
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرنشواف عبداهلل خميؿ عبدوىندسة تقنيات الحاسوب81380
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىدنيا صباح مجيد نصر اهللىندسة تقنيات الحاسوب81481
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرازىر خير الديف محمودعبداهللىندسة تقنيات الحاسوب81582
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسعود عبدالعزيز جماؿ عزيزىندسة تقنيات الحاسوب81683
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرثائر عدناف عبدالقادر محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب81784



2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد غانـ داؤد محمدىندسة تقنيات الحاسوب81885
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرقيس سعيد بطرس الياسىندسة تقنيات الحاسوب81986
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىنادية زامؿ عبدالكريـ ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب82087
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرياسر طاىر عصماف محمدىندسة تقنيات الحاسوب82188
2005-2004األوؿمسائيمتوسطانثىانوار حمودي عبودي محمودىندسة تقنيات الحاسوب82289
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرنشواف عثماف عزيز جاسـىندسة تقنيات الحاسوب82390
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد سمير شفيؽ عباسىندسة تقنيات الحاسوب82491
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكريحيى عمي عيسى حمادىندسة تقنيات الحاسوب82592
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرطو غانـ محمد طوىندسة تقنيات الحاسوب82693
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرفوزي صالح أحمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب82794
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكراوس سالـ محمد طوىندسة تقنيات الحاسوب82895
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد عماد عمي جانكيرىندسة تقنيات الحاسوب82996
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىكمرة صالح أحمد سمطافىندسة تقنيات الحاسوب83097
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكررعد محمود خضر حسيفىندسة تقنيات الحاسوب83198
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسيـ اسعد يوسؼ يعقوبىندسة تقنيات الحاسوب83299
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرزكريا صالح صالح عبدالقادرىندسة تقنيات الحاسوب833100
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرفراس سميماف داؤد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب834101
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسعد سميماف نائؼ عميىندسة تقنيات الحاسوب835102
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعثماف كاظـ داؤد رحيؿىندسة تقنيات الحاسوب836103
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرفارس محمد عبداهلل  محمدىندسة تقنيات الحاسوب837104



2005-2004الثانيمسائيمتوسطذكرميند مصطفى محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب838105
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسناف محمد حسف عمرىندسة تقنيات الحاسوب839106
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرسرمد محمد رشيد سميـىندسة تقنيات الحاسوب840107
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعرفاف طمب يونس جرجيسىندسة تقنيات الحاسوب841108
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعبداهلل خالد عبدالرحمف فتاحىندسة تقنيات الحاسوب842109
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعزاـ عصاـ داؤد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب843110
2005-2004األوؿمسائيمتوسطانثىفرح ىادي محمد أحميدىندسة تقنيات الحاسوب844111
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرقحطاف محمد محمود إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب845112
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعمار خضر جاسـ خمؼىندسة تقنيات الحاسوب846113
2005-2004األوؿمسائيمتوسطانثىداليا حارث سامي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب847114
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرمحمود أحمد مصطفى يونسىندسة تقنيات الحاسوب848115
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالرزاؽ محمد صبحي عبدالرزاؽىندسة تقنيات الحاسوب849116
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرضرغاـ عباس فاضؿ عميىندسة تقنيات الحاسوب850117
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرميند فخر الديف ىادي محمودىندسة تقنيات الحاسوب851118
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرعدي سعد عمي حسيفىندسة تقنيات الحاسوب852119
2005-2004األوؿمسائيمتوسطذكرصخر حيدر حسيف إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب853120
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمازف فواز حمودي إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب854121
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرأيمنخيري حامد يونسىندسة تقنيات الحاسوب855122
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرأياد مؤيد عزيز ماؿ اهللىندسة تقنيات الحاسوب856123
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرميند إبراىيـ  فعؿ حسيفىندسة تقنيات الحاسوب857124



2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرصباح عرنوص كصب أحمدىندسة تقنيات الحاسوب858125
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد جالؿ يحيى محمودىندسة تقنيات الحاسوب859126
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرياسر محمد مصطفى يونسىندسة تقنيات الحاسوب860127
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرعمار عبدالوىاب أحمد نجـىندسة تقنيات الحاسوب861128
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكروليد خالد صبري عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب862129
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرنايؼ عبدالعزيز جدوع كميبىندسة تقنيات الحاسوب863130
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرعمار خمؼ صالح سعيدىندسة تقنيات الحاسوب864131
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرسعد عبدالرحمف محمد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب865132
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿانثىفاتف جياد سمطاف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب866133
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد خميؿ إسماعيؿ  شيتىندسة تقنيات الحاسوب867134
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد ىاشـ نايؼ مطرودىندسة تقنيات الحاسوب868135
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرزياد طارؽ يونس أحمدىندسة تقنيات الحاسوب869136
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرمحسف عمي حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب870137
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرىبة إبراىيـ  أحمد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب871138
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرسيؼ الديف فاضؿ مراد عوادىندسة تقنيات الحاسوب872139
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكروعداهلل ىالؿ حمدي سميمافىندسة تقنيات الحاسوب873140
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرنصر اهلل فارس عبدالقادر حسفىندسة تقنيات الحاسوب874141
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرقتيبة سميماف شابا متيىندسة تقنيات الحاسوب875142
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرحسف حمد طو صالحىندسة تقنيات الحاسوب876143
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرعدي محمد أحمد حميدىندسة تقنيات الحاسوب877144



2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد أحمد محمد عباسىندسة تقنيات الحاسوب878145
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكراواف ناىؿ محمود عزيزىندسة تقنيات الحاسوب879146
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿانثىرونؽ جميؿ حماد حسفىندسة تقنيات الحاسوب880147
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرمحمد عثماف محمد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب881148
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرأياد محمد عبداهلل محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب882149
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكررضواف أحمد محسف محمدىندسة تقنيات الحاسوب883150
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرطو أحمد طو عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب884151
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرعثماف نجـ عبداهلل عميىندسة تقنيات الحاسوب885152
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرسعد سالـ حسف عبدىندسة تقنيات الحاسوب886153
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرمعاذ سالـ عبدالرحمف عزوىندسة تقنيات الحاسوب887154
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرعمر سالـ عبد شيت ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب888155
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرسعيد قاسـ عمي المولىىندسة تقنيات الحاسوب889156
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرمثنى عبدالرحمف خمؼ حسفىندسة تقنيات الحاسوب890157
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد محمد محمود عوادىندسة تقنيات الحاسوب891158
2005-2004األوؿمسائيمقبوؿذكرفيصؿ سعود يحيى محمدىندسة تقنيات الحاسوب892159
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرعمار خمؼ مضعف جاسر الحديديىندسة تقنيات الحاسوب893160
2005-2004الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد خالد أسمير جاسـىندسة تقنيات الحاسوب894161
2005-2004األوؿصباحيجيد جداذكرمنصور أحمد سمطاف طوىندسة تقنيات االجيزة الطبية8951
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىأروى محمد عبدالجواد أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية8962
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىزىراء محمد طاىر رشيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية8973



2005-2004األوؿصباحيجيدانثىعزة قيس عبدالجبار حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية8984
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىلمى فاروؽ عمي  شمالي العبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية8995
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىسكينة إبراىيـ  عباس محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية9006
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرقبس نائؿ عوني محمد سميـىندسة تقنيات االجيزة الطبية9017
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىحناف فرحاف حسيف عميويىندسة تقنيات االجيزة الطبية9028
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرعمي رافع إدريس محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية9039
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرروني عبداهلل بولص توماىندسة تقنيات االجيزة الطبية90410
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمعتز ىود محمد صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية90511
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىميسـ طارؽ فياض محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية90612
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالقادر أحمد شعباف إبراىيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية90713
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالكريـ محمد قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية90814
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىآالء محمد صديؽ حسف سمطافىندسة تقنيات االجيزة الطبية90915
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرسرمد نكتؿ ولي إبراىيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية91016
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىمنى عطية مغير عذابىندسة تقنيات االجيزة الطبية91117
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عباس محمد رضاىندسة تقنيات االجيزة الطبية91218
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىوجداف شاكر سعيد محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية91319
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكررضواف محمد وجيو خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية91420
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرحسنيف نورالديف بياءالديف عبدالمجيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية91521
2005-2004الثانيصباحيمتوسطذكرحساف بساـ حسيب عبدالفتاحىندسة تقنيات االجيزة الطبية91622
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىميا سالـ ذنوف مرعيىندسة تقنيات االجيزة الطبية91723



2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى سعدوف عبدالشييد عباسىندسة تقنيات االجيزة الطبية91824
2005-2004الثانيصباحيمتوسطذكرعالء عبد جاسـ محمد العبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية91925
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمي محمد عمي عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية92026
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرسناف إحساف عبداهلل محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية92127
2005-2004الثانيصباحيمتوسطذكرحسف نزار محمد سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية92228
2005-2004الثانيصباحيمتوسطانثىنادية أحمد محمد  نائؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية92329
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىىالة بساـ محمد أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية92430
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد صبحي سعداهلل عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية92531
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿانثىرشا عبدالكريـ حسيف إسماعيؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية92632
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد مساعد فتحي عبدالقادرىندسة تقنيات االجيزة الطبية92733
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرحارث عبدالكريـ بكر محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية92834
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿانثىحال غانـ محمد إبراىيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية92935
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمود عبدالسالـ محمد يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية93036
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرمحمود ناطؽ عبد زيف العابديفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9311
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرمحمد أحمد إبراىيـ  محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9322
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرمثنى شرابي عزيز سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9333
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرأحمد غازي عبداهلل حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9344
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرعبداهلل قتيبة عبداهلل صالح شنشؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9355
2005-2004األوؿصباحيجيدذكربشير محمد حويجو سعدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9366
2005-2004األوؿصباحيجيدذكررياف سعداهلل جرجيس سمعافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9377



2005-2004األوؿصباحيجيدذكرأحمد ادريس حسف عطا اهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9388
2005-2004األوؿصباحيجيدذكركـر حاـز سعيد مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9399
2005-2004األوؿصباحيجيدانثىفرح عصاـ حميد مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94010
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرفواز نوفؿ كريـ  أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94111
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرطو عبداؿ محمد اميفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94212
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرجاسـ محمد محمود خضيرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94313
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكراكـر توفيؽ سمطاف حمزةىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94414
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرايوب مراد إبراىيـ  محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94515
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرىايؾ نيابيت أوىانيس نيابيتىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94616
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرخالد عبدالجواد بشير اميفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94717
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمر سييؿ شعباف إبراىيـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94818
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمر حاـز حميد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية94919
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىيسرى خضر محمود جبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95020
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد إبراىيـ  خضر محسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95121
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فيصؿ محمد وفيؽىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95222
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرحاـز عمي عنيز نعمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95323
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكروليد خالد محمود أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95424
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىخنساء ادريس حامد عبدالرحمفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95525
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكروساـ ربيع رشيد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95626
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىىالة ىاشـ عبدالرحمف مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95727



2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرحامد متعب سالـ  عياشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95828
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرميند خالد محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية95929
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكررضواف محمد مرعي كامؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96030
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد رفاعي محمود صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96131
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرميند ميدي فتحي عباسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96232
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد إبراىيـ  بالؿ سالـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96333
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرسامرعدناف عبدالكريـ مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96434
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرلؤي أحمد صالح خضيرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96535
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ماؿ اهلل فتحي حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96636
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرطارؽ ايوب محمد داؤد سدرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96737
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿانثىنادية جار اهلل فتحي عبدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96838
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرنجيب أحمد صالح عبوشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية96939
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي بياءالديف جعفر عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97040
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد يوسؼ محمود سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97141
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرمحفوظ حميد عمي خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97242
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرحسف ىيثـ بشير محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97343
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿانثىزينة عبدااللو جبوري مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97444
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿانثىنواؿ محمد رؤوؼ خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97545
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرياسر عبدالرزاؽ غزاؿ عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97646
2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرزياد فاضؿ سوادي شويتاىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97747



2005-2004الثانيصباحيمقبوؿذكرساطع أحمد حسيف صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية97848
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرعمر عبداليادي مصطفى محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9791
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرخالد موسى أبمحد خوشوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9802
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرحساـ نوفؿ صالح ياسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9813
2005-2004األوؿصباحيجيدذكربشار خير اهلل بشير جرجيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9824
2005-2004األوؿصباحيجيدذكرعمر محمود جمعة محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9835
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمر فريد حاـز جرجيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9846
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكركـر ىاشـ محمد أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9857
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمر سامي يوناف انطوافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9868
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرصييب حسف محمد عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9879
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرفيصؿ نجـ عبد أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ98810
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمر إسماعيؿ  حسف محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ98911
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرجنيد محمد أحمد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99012
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمعتصـ فاضؿ حمادي أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99113
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى وعداهلل حمد هلل اميفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99214
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرزياد خالد حمدوف محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99315
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمر نامؽ محمد سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99416
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد حمد محمد جندؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99517
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرتيسير انمار مظفر مجيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99618
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرسرمد وديع رفو اؿ بزوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99719



2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرقاسـ عباس عبدالكريـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99820
2005-2004األوؿصباحيمتوسطانثىشذى عبدالكريـ محمد ميانورىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ99921
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعمي سالـ محمود داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100022
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرعماد عباس حسيف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100123
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرسرمد نجدت خورشيد عبداؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100224
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرنجـ حسف رحو سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100325
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرميند عبداهلل دخيؿ عبدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100426
2005-2004األوؿصباحيمتوسطذكرريموف متي سميماف يوحناىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100527
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرعالء غانـ جمعة أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100628
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكركماؿ صالح ضامف الجبوريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100729
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرحامد ماؿ اهلل فتحي حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100830
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرعبدالرحمف ذكواف محمد سميـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ100931
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرجاسـ محمد فتحي عزاويىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ101032
2005-2004األوؿصباحيمقبوؿذكرصييب نجـ الديف عبداهلل خميؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ101133
2006-2005األوؿصباحيجيد جداذكرمعتصـ ياسيف مصطفى رضاىندسة تقنيات الحاسوب10121
2006-2005األوؿصباحيجيد جداذكرعمار سمير عناز مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب10132
2006-2005األوؿصباحيجيد جداانثى نعـ محمد عصاـ عبدالستار اسعدىندسة تقنيات الحاسوب10143
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمر ىاشـ يحيى حموديىندسة تقنيات الحاسوب10154
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرضياء حسيف حماد ىالؿىندسة تقنيات الحاسوب10165
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد غانـ أيوب عميىندسة تقنيات الحاسوب10176



2006-2005األوؿمسائيجيدذكرماىر فرح عازر عازرىندسة تقنيات الحاسوب10187
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىسيى محسف ياسيف محمدىندسة تقنيات الحاسوب10198
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمارتف زيا ابـر حرمش االثوريىندسة تقنيات الحاسوب10209
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىسرى خالد أحمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب102110
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرفراس امجد اسعد محمدىندسة تقنيات الحاسوب102211
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىنغـ عامر عبداهلل  أحمدىندسة تقنيات الحاسوب102312
2006-2005األوؿصباحيجيدذكركـر مازف زكي عثمافىندسة تقنيات الحاسوب102413
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرتوفيؽ شاىيف خديدة اوصمافىندسة تقنيات الحاسوب102514
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرإبراىيـ  محمد حمود سمطافىندسة تقنيات الحاسوب102615
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمي فوزي أحمد قبعىندسة تقنيات الحاسوب102716
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمحمود نبيؿ يونس عبداهلل الدباغىندسة تقنيات الحاسوب102817
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمحمد سعد إبراىيـ  قاسـ الحجياتىندسة تقنيات الحاسوب102918
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعثماف إسماعيؿ  محمود أحمدىندسة تقنيات الحاسوب103019
2006-2005األوؿمسائيجيدانثىرفؿ طو محمود حسيفىندسة تقنيات الحاسوب103120
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرأحمد نشواف عبدالفتاح إبراىيـ  الدباغىندسة تقنيات الحاسوب103221
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرشامؿ خضر رمضاف  خمؼىندسة تقنيات الحاسوب103322
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد نجرس أحمد عباسىندسة تقنيات الحاسوب103423
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمر شامؿ محمد صالح أحمدىندسة تقنيات الحاسوب103524
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد غانـ سعيد مجيدىندسة تقنيات الحاسوب103625
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىرنا سامي حميد مجيدىندسة تقنيات الحاسوب103726



2006-2005األوؿصباحيجيدانثىميا نواؼ أحمد إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب103827
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرامجد يونس محمد قاسـىندسة تقنيات الحاسوب103928
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرأحمد محمد ىاني محمودىندسة تقنيات الحاسوب104029
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرأحمد ضياء عزيز سموىندسة تقنيات الحاسوب104130
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىسارة ىاشـ أحمد يحيىىندسة تقنيات الحاسوب104231
2006-2005األوؿصباحيجيدذكركـر فارس يونس حسيفىندسة تقنيات الحاسوب104332
2006-2005األوؿصباحيجيدذكروساـ وليد فتح اهلل بيناـىندسة تقنيات الحاسوب104433
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىآمنة نوفؿ إسماعيؿ  عبدالباقيىندسة تقنيات الحاسوب104534
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمي ىاشـ محمد خميؿىندسة تقنيات الحاسوب104635
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرايفاف عمانوئيؿ اسحاؽ شميموفىندسة تقنيات الحاسوب104736
2006-2005األوؿمسائيجيدذكريونس اسود حسيف صالح السبعاويىندسة تقنيات الحاسوب104837
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىأسماء فريدوف نامؽ إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب104938
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرعمار يوسؼ ىرمز دخوىندسة تقنيات الحاسوب105039
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىلؤلؤة عبدالوىاب ياسيف محمدىندسة تقنيات الحاسوب105140
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمزيد سمير إبراىيـ  حبو السماؾىندسة تقنيات الحاسوب105241
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمصطفى يونس مصطفى حنوشىندسة تقنيات الحاسوب105342
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرطارؽ يونس عمي عيسى السبعاويىندسة تقنيات الحاسوب105443
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىشيريف محمد خضر ميكائيؿىندسة تقنيات الحاسوب105544
2006-2005األوؿمسائيجيدذكررياف سمير مذبوب نعمة مالكيىندسة تقنيات الحاسوب105645
2006-2005األوؿصباحيجيدذكربيرس حساـ الديف عبداهلل صادؽىندسة تقنيات الحاسوب105746



2006-2005األوؿصباحيجيدانثىصفا اكـر يونس عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب105847
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىرشا فارس فتحي محمدىندسة تقنيات الحاسوب105948
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمر عبدالعزيز شريؼ اميف العبداهللىندسة تقنيات الحاسوب106049
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكريونس أحمد بشير مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب106150
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىميس أياد محمد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب106251
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد سعد محمد طيب إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب106352
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرثائر سمطاف درويش سميماف الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب106453
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزىراف محمد وجيو خميؿ حامدىندسة تقنيات الحاسوب106554
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد إبراىيـ  عمي حمد الناصرىندسة تقنيات الحاسوب106655
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد محمد بشير إبراىيـ  الخطاطىندسة تقنيات الحاسوب106756
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد قيس حسيف فوزيىندسة تقنيات الحاسوب106857
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكررافد صالح سرحاف حسيفىندسة تقنيات الحاسوب106958
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى سعد أحمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب107059
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمار أحمد سالـ عبداليادي العبيديىندسة تقنيات الحاسوب107160
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبدالستار يونس كريـىندسة تقنيات الحاسوب107261
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعالء محسف إسماعيؿ  عميىندسة تقنيات الحاسوب107362
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمضر محمد مصطفى خميؿىندسة تقنيات الحاسوب107463
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرنوزاد شوكت جيور  سميـ االكروشىندسة تقنيات الحاسوب107564
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكريوحنا عامر إسكندر بيناـىندسة تقنيات الحاسوب107665
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسعد حسيف جارو سميماف الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب107766



2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىزينة طارؽ زيداف يحيى المعاضيديىندسة تقنيات الحاسوب107867
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكربشار محمد سميماف عثماف الشجاعىندسة تقنيات الحاسوب107968
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد مرواف شياب أحمد الطاقجيىندسة تقنيات الحاسوب108069
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرحارث اكـر حمدوف سميماف حموداتىندسة تقنيات الحاسوب108170
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفرقد عادؿ محمد يونسىندسة تقنيات الحاسوب108271
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد إبراىيـ  إسماعيؿ  قاسـ العمرىندسة تقنيات الحاسوب108372
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكركـر زىير ذنوف محمد الشكرجيىندسة تقنيات الحاسوب108473
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عطا اهلل يونس عويدىندسة تقنيات الحاسوب108574
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىمروى نبيؿ إبراىيـ  حسيفىندسة تقنيات الحاسوب108675
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي سالـ محمود خميؿىندسة تقنيات الحاسوب108776
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد محمد طاىر رشيد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب108877
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرربيع أحمد مصطفى يونسىندسة تقنيات الحاسوب108978
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فالح محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب109079
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالحيدر فتحي شوقي ميكائيؿىندسة تقنيات الحاسوب109180
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد خميؿ أحمد خميؿىندسة تقنيات الحاسوب109281
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد حكمت حمدي نادرىندسة تقنيات الحاسوب109382
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأسامة وعداهلل حسيف إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب109483
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل قيس حمادي جبرىندسة تقنيات الحاسوب109584
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالرحمف محمد ظاىر حسيفىندسة تقنيات الحاسوب109685
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكررمضاف عباس حميو جبر الكعبيىندسة تقنيات الحاسوب109786



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحمد محمود عايد عطيةىندسة تقنيات الحاسوب109887
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىعبير سمير سعودي سميماف قاقوىندسة تقنيات الحاسوب109988
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزياد متي توما شاباىندسة تقنيات الحاسوب110089
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد يوسؼ مجيد عمر العبداهللىندسة تقنيات الحاسوب110190
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرزيد إبراىيـ  مجيد أحمد زبيرىندسة تقنيات الحاسوب110291
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمارعزيز حمد حسفىندسة تقنيات الحاسوب110392
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحساـ أحمد رمو محمودىندسة تقنيات الحاسوب110493
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرذكواف اكـر جواد محمد النعيميىندسة تقنيات الحاسوب110594
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد رافع أحمد عبداهلل فتاحىندسة تقنيات الحاسوب110695
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبداهلل داؤد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب110796
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي سالـ مريعد مطر الجادريىندسة تقنيات الحاسوب110897
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأنس جبرائيؿ مجيد حناىندسة تقنيات الحاسوب110998
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد يحيى محمد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب111099
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرطارؽ سيؼ محمد سامي العمريىندسة تقنيات الحاسوب1111100
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرضياء طميع عزيز أحمدىندسة تقنيات الحاسوب1112101
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عامر محمد داؤدىندسة تقنيات الحاسوب1113102
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىثواب رعد محمود إبراىيـ  النجفيىندسة تقنيات الحاسوب1114103
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىيسرى عبدالجبار يونس طوىندسة تقنيات الحاسوب1115104
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالمجيد حمد محمد عبداهلل الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1116105
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأديب جاسـ محمود محمد الشمريىندسة تقنيات الحاسوب1117106



2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسيؼ ياسيف أحمد إسماعيؿ  العالؼىندسة تقنيات الحاسوب1118107
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعباس حيدر داؤد عباسىندسة تقنيات الحاسوب1119108
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثى نور محمد عبدالوىاب  محمدىندسة تقنيات الحاسوب1120109
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد خالد جاسـ محمد الحياويىندسة تقنيات الحاسوب1121110
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكريعرب موفؽ محمد حمو العباديىندسة تقنيات الحاسوب1122111
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد خالد عبدالغني محمدىندسة تقنيات الحاسوب1123112
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمود شاكر محمود سممافىندسة تقنيات الحاسوب1124113
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي حيدر محمد عمي أحمد الطائيىندسة تقنيات الحاسوب1125114
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثى وجداف عبدالرزاؽ ميدي صالحىندسة تقنيات الحاسوب1126115
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد مصطفى عبدالفرج عزيزىندسة تقنيات الحاسوب1127116
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىزينة خواـ دحاـ دولة الظاىريىندسة تقنيات الحاسوب1128117
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمر خالد محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب1129118
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي ىاشـ عمي حميد الصوفيىندسة تقنيات الحاسوب1130119
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي رمضاف إسماعيؿ  حمو النعيميىندسة تقنيات الحاسوب1131120
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثى نور خضير عباس عبدىندسة تقنيات الحاسوب1132121
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرحساـ محمود أيوب محمود الرحوىندسة تقنيات الحاسوب1133122
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد عزالديف أحمد فتحي المييبيىندسة تقنيات الحاسوب1134123
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي محمود أغور انورىندسة تقنيات الحاسوب1135124
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرجاسـ محمد حمد عايد الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1136125
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرخالد عمر أحمد عمر الناصرىندسة تقنيات الحاسوب1137126



2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرفراس ميند حسيف عمي البصوىندسة تقنيات الحاسوب1138127
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرخالد طالؿ محسف محمود العزاويىندسة تقنيات الحاسوب1139128
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرفاروؽ عبداهلل يوسؼ محمود السعيدىندسة تقنيات الحاسوب1140129
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىرفؿ أمير يوسؼ عبدالكريـ الصواؼىندسة تقنيات الحاسوب1141130
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعماد أحمد خضر عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب1142131
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسردار محسف محمود  رضاىندسة تقنيات الحاسوب1143132
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد وعد محمد أميف الصائغىندسة تقنيات الحاسوب1144133
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأياد خمؼ عبداهلل أحمد النعيميىندسة تقنيات الحاسوب1145134
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرايدف محمد سعيد خضر عبود البياتيىندسة تقنيات الحاسوب1146135
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأسامة خالد حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب1147136
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكررائد سالـ شعيا حنوكاىندسة تقنيات الحاسوب1148137
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالناصر حساـ الديف فائؽ عبدالغنيىندسة تقنيات الحاسوب1149138
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمديف أحمد الياس خضرىندسة تقنيات الحاسوب1150139
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعدي عبدالجواد بشير الزوريىندسة تقنيات الحاسوب1151140
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي حساـ عمي عبداهلل المالحىندسة تقنيات الحاسوب1152141
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرزىير سعيد محمد حسيف الحياليىندسة تقنيات الحاسوب1153142
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعدي رعد محمود مجيد العبيديىندسة تقنيات الحاسوب1154143
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمصطفى إقداـ يونس جاسـىندسة تقنيات الحاسوب1155144
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسمير ياسيف نوري عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب1156145
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأنس عبدالسالـ مصطفى موسىىندسة تقنيات الحاسوب1157146



2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرياسيف طو إبراىيـ  حسف الجنابيىندسة تقنيات الحاسوب1158147
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرصالح عبدالستار خميؿ داؤد السبعاويىندسة تقنيات الحاسوب1159148
2006-2005الثانيمسائيمتوسطذكرمحمد إبراىيـ  عثماف محمدىندسة تقنيات الحاسوب1160149
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي صالح عمي عطا اهللىندسة تقنيات الحاسوب1161150
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىرند عبدالمحسف سعدوف حسيفىندسة تقنيات الحاسوب1162151
2006-2005الثانيمسائيمتوسطذكرسيؼ خميؿ محمد مصطفى المشيدانيىندسة تقنيات الحاسوب1163152
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىشيريف حساف مالح محمد الكورجيىندسة تقنيات الحاسوب1164153
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد عياف عبيد  محمد الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1165154
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرعبدالباري سطـ أحمد منصورىندسة تقنيات الحاسوب1166155
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكربسماف خميؿ محمد حبيب الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1167156
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرميند أحمد جياد حموديىندسة تقنيات الحاسوب1168157
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرنوار مشعؿ جبار عمر النعيميىندسة تقنيات الحاسوب1169158
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرسيؼ عبدالرزاؽ إبراىيـ  ياسيفىندسة تقنيات الحاسوب1170159
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرفارس حامد محمد عبداهلل السبعاويىندسة تقنيات الحاسوب1171160
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرصالح رشيد إبراىيـ  عمي الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1172161
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأكـر محمد إبراىيـ  عبدىندسة تقنيات الحاسوب1173162
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرالياس مصطفى الياس مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب1174163
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكركاميراف نجاة عبيد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب1175164
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿانثىريناس سميماف نائؼ عميىندسة تقنيات الحاسوب1176165
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرإبراىيـ  عباس مولود إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب1177166



2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرمنيؿ عبد محمد عالوي الروميىندسة تقنيات الحاسوب1178167
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرحسف عبداهلل جاسـ محمود الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1179168
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عبيد عبداهلل إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب1180169
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد مظفر سعيد العباسيىندسة تقنيات الحاسوب1181170
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرسمطاف مطمؾ أحمد نعمة الجبوريىندسة تقنيات الحاسوب1182171
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكريشار محمد صالح يونسىندسة تقنيات الحاسوب1183172
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكروعداهلل نجـ عبداهلل يونس الشريفيىندسة تقنيات الحاسوب1184173
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرشاكر محمود إبراىيـ  حاج منصورىندسة تقنيات الحاسوب1185174
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرعمر عبداليادي محمد الحديثيىندسة تقنيات الحاسوب1186175
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرىوار محمد زكي عيسى الزيباريىندسة تقنيات الحاسوب1187176
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرطارؽ ىاشـ أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب1188177
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكريونس ذنوف محمد إبراىيـ  الطائيىندسة تقنيات الحاسوب1189178
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرميند صديؽ عبدالجبار عبدالقادر الحمدىندسة تقنيات الحاسوب1190179
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عبدالرزاؽ ذنوف جاسـىندسة تقنيات الحاسوب1191180
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرزغموؿ أحمد محمد أحمد القدوىندسة تقنيات الحاسوب1192181
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد محمود عمي حسيف البزازىندسة تقنيات الحاسوب1193182
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد شكيب إبراىيـ  مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب1194183
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرواثؽ بطرس دنحا ىرمزىندسة تقنيات الحاسوب1195184
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرعبدالعزيز محمد محمود جالؿىندسة تقنيات الحاسوب1196185
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرميند صالح ذنوف العالؼىندسة تقنيات الحاسوب1197186



2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرعبدالوىاب محمود عبداهلل مرعيىندسة تقنيات الحاسوب1198187
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد فتحي حمو حسف عالويىندسة تقنيات الحاسوب1199188
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأوفى عبدالوىاب محمد عمي الياسىندسة تقنيات الحاسوب1200189
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرقاسـ يحيى قاسـ عزاؿ النعيميىندسة تقنيات الحاسوب1201190
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد طالب أسعد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب1202191
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىمروة موفؽ محمد شيت حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية12031
2006-2005األوؿصباحيجيدذكررياف عبداهلل جميؿ سفرىندسة تقنيات االجيزة الطبية12042
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىىبة يحيى خميؿ إبراىيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية12053
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىرفؿ فوزي نعـو مطموبىندسة تقنيات االجيزة الطبية12064
2006-2005األوؿصباحيجيدذكريوسؼ بيناف يوسؼ شعياىندسة تقنيات االجيزة الطبية12075
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمرواف أحمد داؤد سميـ الصواؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية12086
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىرؤى حسف محمد أميفىندسة تقنيات االجيزة الطبية12097
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىسندس صباح اوراىا كيكةىندسة تقنيات االجيزة الطبية12108
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكربرزاف ذنوف جياد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية12119
2006-2005األوؿصباحيمتوسطأنثىدينا نمير عبدالجبار محمود اغاىندسة تقنيات االجيزة الطبية121210
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفاضؿ محمد تقي كاظـىندسة تقنيات االجيزة الطبية121311
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمر عامر توفيؽ أحمد العباديىندسة تقنيات االجيزة الطبية121412
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرإلياس أحمد محمد عنيزىندسة تقنيات االجيزة الطبية121513
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ضرار فيصؿ حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية121614
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى اسػػؿ يحيى عبدالمطيؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية121715



2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد مصدؽ عبدالرحمف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية121816
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر أحمد محمود مطرىندسة تقنيات االجيزة الطبية121917
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرقصي جاسـ محمد توفيؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية122018
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأياد محمود عزيز سمطافىندسة تقنيات االجيزة الطبية122119
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكراشرؼ صباح رشاد يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية122220
2006-2005األوؿصباحيجيد جداانثىرشا عبدالنافع محمد يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12231
2006-2005األوؿصباحيجيد جداذكررضواف جاسـ محمد أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12242
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىرشا فرات حبيب محمد الفخريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12253
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىنجالء محمد عباس دخيؿ البدرانيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12264
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد حسف عبدالغفور محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12275
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىريـ فؤاد ذنوف خورشيد الدباغىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12286
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفيصؿ عبدالجبار جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12297
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىساف كريـ حنا  كوركيس جوشيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12308
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحسف يوسؼ محمد أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12319
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكربشار اسحؽ متي يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123210
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىلجيف قصي فتحي حميديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123311
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكربالؿ طارؽ نجيب يحيى الجقماقجيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123412
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكركماؿ عبداهلل خمؼ جاسـ الخفاجيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123513
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد سعداهلل مصطفى محيميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123614
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرنشواف محمد الـز شكر محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123715



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراراـ بطرس شماس متي بطرس الفوزيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123816
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالحر قنبر محمد رضا البياتيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية123917
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعماد صبري خميؿ كنعافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124018
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزيدوف حاـز حسيف عمي العبيديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124119
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىايماف إبراىيـ  محمد صالح السميـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124220
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فتحي خضر حاجي النعيميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124321
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفراس خميؿ إسماعيؿ  إبراىيـ  الشريفيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124422
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرصالح عبدالكريـ رشيد كريـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124523
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرطاىر صالح خضر أحمد الشيابىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124624
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراركاف جوتيار تمر الياسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124725
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزيد نشأة فرج عبوش عبداالحدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124826
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىمناؿ ماؿ اهلل فتحي حسف الصفوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية124927
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالفتاح إسماعيؿ  محمد حياويىندسة تقنيات القدرة الكيربائية125028
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمار عطا اهلل عمي عطية الجبوريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية125129
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعبداهلل فتحي محمد فتحي البدرانيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية125230
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي مرداف حجي خضرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية125331
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد أنس عبدالحؽ محمد عمي النعمةىندسة تقنيات القدرة الكيربائية125432
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرشامؿ طاىر مشير حمد الكرديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية125533
2006-2005األوؿصباحيجيدذكراسعد كامؿ عمي مجيد العماريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12561
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرنبيؿ مخمؼ عبدالرزاؽ خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12572



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحسيف عمي حسيف عطيةىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12583
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراسعد سالـ حنا بيناـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12594
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمؤيد صالح إبراىيـ  أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12605
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرنمير سعيد محمد سميـ الطائيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12616
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرثائر ذنوف يونس سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12627
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفزع مغير ساير مجبؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12638
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكركامؿ بطرس إبراىيـ  حناىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12649
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرليفر سامي جكو دكاليىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ126510
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراسالـ باسؿ ذنوف سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ126611
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد حكـ لقماف محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ126712
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرامير سعداهلل يمد عبدالمسيحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ126813
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكردحاـ حبو حسف عكابىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ126914
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعبداليادي محمد سميماف جوادىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127015
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي محمد حسيف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127116
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكريونس عبداهلل أحمد محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127217
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكررياض صديؽ يوسؼ إبراىيـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127318
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرسميـ بولص بنياميف يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127419
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكراراس خالد سالـ إسماعيؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127520
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد غانـ الياس عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127621
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكركـر محمد حسيف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127722



2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكربشار محمود عمي عادؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ127823
2007-2006األوؿصباحيجيد جداذكرمصطفى مشتاؽ محمد صديؽىندسة تقنيات الحاسوب12791
2007-2006األوؿمسائيجيد جداذكرقاسـ عبداهلل أحمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب12802
2007-2006األوؿصباحيجيدذكربشار محمد شفيؽ يحيىىندسة تقنيات الحاسوب12813
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىشيماء صالح عبدالسالـ ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب12824
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعبدالعزيز صباح صالح مجيدىندسة تقنيات الحاسوب12835
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىسجى باسؿ محمودداؤدىندسة تقنيات الحاسوب12846
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىىدى ميسر ضرار محمد خضرىندسة تقنيات الحاسوب12857
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعماد سميماف عبداهلل عميىندسة تقنيات الحاسوب12868
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىغيداء موفؽ شياب أحمدىندسة تقنيات الحاسوب12879
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىرفؿ قاسـ عمي عباسىندسة تقنيات الحاسوب128810
2007-2006األوؿمسائيجيدذكرتحسيف أحمد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب128911
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرمصطفى ربيع عزيز مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب129012
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرأحمد محمد سامي عبدالكريـىندسة تقنيات الحاسوب129113
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىريماف باسؿ صديؽ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب129214
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىإيماف صالح عمي محمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب129315
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىريـ مؤيد شيت حماديىندسة تقنيات الحاسوب129416
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعمي عبدالغني محمود عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب129517
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىمروة عمي محمد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب129618
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرخالد عامر شيت أحمدىندسة تقنيات الحاسوب129719



2007-2006األوؿصباحيجيدذكرأحمد نبيؿ يحيى جاسـىندسة تقنيات الحاسوب129820
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىىبة الياس أحمد خضرىندسة تقنيات الحاسوب129921
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعمي خالد إسماعيؿ  داؤدىندسة تقنيات الحاسوب130022
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىسحر حسف أحمد فرجىندسة تقنيات الحاسوب130123
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرمحمد عمر خضر حمكيىندسة تقنيات الحاسوب130224
2007-2006األوؿمسائيجيدذكرمأموف جاسـ محمد كصيىندسة تقنيات الحاسوب130325
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىرفقة قيس فتحي يحيىىندسة تقنيات الحاسوب130426
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعمر محمد عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب130527
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرمحمد نعمة حسيف درويشىندسة تقنيات الحاسوب130628
2007-2006األوؿمسائيجيدذكرخالد أحمد مراد محمدىندسة تقنيات الحاسوب130729
2007-2006األوؿمسائيجيدذكرأحمد غانـ محمد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب130830
2007-2006األوؿمسائيمتوسطانثىرند حساـ عمي عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب130931
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمنيؿ نجيب محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب131032
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد جياد محمود عبيدىندسة تقنيات الحاسوب131133
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرعادؿ عمي حسف عميىندسة تقنيات الحاسوب131234
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكركنعاف عدناف محمد عمرىندسة تقنيات الحاسوب131335
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىمروة رياض أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب131436
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد خالد عبد إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب131537
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرغائب محمد باقر قاسـىندسة تقنيات الحاسوب131638
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ياسيف رشيد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب131739



2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىإسراء توفيؽ عزيز عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب131840
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرحارث سعد رشيد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب131941
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عادؿ محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب132042
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكربشار عبدالغني قاسـ يحيىىندسة تقنيات الحاسوب132143
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرعمي عبدالسالـ داؤد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب132244
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرياسر محمد مجذاب حميدىندسة تقنيات الحاسوب132345
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكررضواف لقماف عبدالغني مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب132446
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكربالؿ رباح يحيى حسيفىندسة تقنيات الحاسوب132547
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىعبير فتحي يوسؼ داؤدىندسة تقنيات الحاسوب132648
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرجعفر نورالديف بياءالديف عبدالمجيدىندسة تقنيات الحاسوب132749
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمود محمد حاكـ سميمافىندسة تقنيات الحاسوب132850
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىإيماف ماىر محمود حمدوفىندسة تقنيات الحاسوب132951
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىرباب رعد داؤد محمودىندسة تقنيات الحاسوب133052
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عصاـ محمد عبد يونسىندسة تقنيات الحاسوب133153
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعماد عادؿ داؤد ايوبىندسة تقنيات الحاسوب133254
2007-2006األوؿمسائيمتوسطانثىإيماف ناطؽ عبدالعزيز إسماعيؿىندسة تقنيات الحاسوب133355
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرياسر مصمح عبد آؿ عزيزىندسة تقنيات الحاسوب133456
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد عبدالرحمف محمد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب133557
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعمر محمود محمد ثالج محمودىندسة تقنيات الحاسوب133658
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرزياد عبدااللو بشير إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب133759



2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىأزىار وليد طمب محمدىندسة تقنيات الحاسوب133860
2007-2006الثانيصباحيمتوسطانثىمروة عبدالكريـ حامد محمدىندسة تقنيات الحاسوب133961
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد أكـر فاضؿ يحيىىندسة تقنيات الحاسوب134062
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىسيى زىير ذنوف يونسىندسة تقنيات الحاسوب134163
2007-2006الثانيصباحيمتوسطذكربشار حسف عسكر موسىىندسة تقنيات الحاسوب134264
2007-2006األوؿمسائيمتوسطانثىإيناس إسماعيؿ  محمود فتاحىندسة تقنيات الحاسوب134365
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرإدريس محمد نجـ الديف صديؽىندسة تقنيات الحاسوب134466
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرسيؼ الديف سعد يحيى أحمدىندسة تقنيات الحاسوب134567
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ محمد بشار أحمدىندسة تقنيات الحاسوب134668
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىىدى زيد شمس الديف عزيرىندسة تقنيات الحاسوب134769
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىأريج محمود اسعد عائدىندسة تقنيات الحاسوب134870
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرزيد عصاـ أنور عميىندسة تقنيات الحاسوب134971
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىعبمة وعداهلل رجب حسيفىندسة تقنيات الحاسوب135072
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرإبراىيـ  فتحي زيداف محمدىندسة تقنيات الحاسوب135173
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىأماني طارؽ فياض محمودىندسة تقنيات الحاسوب135274
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرديدار خمؼ إبراىيـ  عزيزىندسة تقنيات الحاسوب135375
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرميند صالح جاسـ سعيدىندسة تقنيات الحاسوب135476
2007-2006الثانيصباحيمتوسطانثىزىراء محمد مرعي كامؿىندسة تقنيات الحاسوب135577
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىحناف جمعة محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب135678
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىساندي سالـ حميد بحوىندسة تقنيات الحاسوب135779



2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىآشورينا صميو نيقو جيكوىندسة تقنيات الحاسوب135880
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكررياف معف عبد إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب135981
2007-2006 األوؿمسائيمتوسطذكرعمار أكـر محمد رحاويىندسة تقنيات الحاسوب136082
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد ميسر أحمد خميؿىندسة تقنيات الحاسوب136183
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرنزار خضر عمي تمو الجرجريىندسة تقنيات الحاسوب136284
2007-2006األوؿمسائيمتوسطانثىىبة عبدالوىاب عزيز عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب136385
2007-2006الثانيمسائيمتوسطذكرمحمد عبدالغني قاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب136486
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرلينارد خوشابا ماما انوياىندسة تقنيات الحاسوب136587
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرإيياب محمود عبد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب136688
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرمصطفى ذكواف محمد سميـىندسة تقنيات الحاسوب136789
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عامر يحيى رحاويىندسة تقنيات الحاسوب136890
2007-2006الثانيصباحيمتوسطذكرحسف عبدا آللو عبداهلل محمدىندسة تقنيات الحاسوب136991
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرعمر صالح محمد مديدىندسة تقنيات الحاسوب137092
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرطو ياسيف مصطفى عثمافىندسة تقنيات الحاسوب137193
2007-2006األوؿمسائيمتوسطانثىعفاؼ عمر أميف عمرىندسة تقنيات الحاسوب137294
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد حسف إسماعيؿ  حسفىندسة تقنيات الحاسوب137395
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكروائؿ روكسي بطرس حدوىندسة تقنيات الحاسوب137496
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىبسمة محمد ميرالديف عظيـىندسة تقنيات الحاسوب137597
2007-2006الثانيمسائيمتوسطذكرعمر محمد نوري محمدىندسة تقنيات الحاسوب137698
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكرسامي سمطاف إسماعيؿ  إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب137799



2007-2006الثانيمسائيمتوسطذكرأحمد محمد عبداهلل محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب1378100
2007-2006األوؿمسائيمتوسطذكراشرؼ ذاكر محمود سميمافىندسة تقنيات الحاسوب1379101
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرمضر خالد حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب1380102
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد محمد عباس خضيرىندسة تقنيات الحاسوب1381103
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿانثىنور عائد يحيى عبدالجبارىندسة تقنيات الحاسوب1382104
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمر عبدالحافظ طو محمدىندسة تقنيات الحاسوب1383105
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿذكرأثير نايؼ محمد عمي الياسىندسة تقنيات الحاسوب1384106
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرياسيف فاضؿ ياسيف محمدىندسة تقنيات الحاسوب1385107
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿانثىلمياء ىاشـ عباس سميمافىندسة تقنيات الحاسوب1386108
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿذكرأكـر حاـز عبدالمجيد يونسىندسة تقنيات الحاسوب1387109
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرأركاف ثامر جاسـ محيميدىندسة تقنيات الحاسوب1388110
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿذكرفراس طالؿ عبدالقادر أحمدىندسة تقنيات الحاسوب1389111
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿذكريزف نعمت يونس مجيدىندسة تقنيات الحاسوب1390112
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿانثىسالي ادور جبرائيؿ الياسىندسة تقنيات الحاسوب1391113
2007-2006األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد خالد محسف قاسـىندسة تقنيات الحاسوب1392114
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرعبدالرحمف عبداليادي أيوبىندسة تقنيات الحاسوب1393115
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد احساف محسف شيابىندسة تقنيات الحاسوب1394116
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرمعف إسماعيؿ  نجـ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب1395117
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمود فاضؿ عبدالرحمف محمودىندسة تقنيات الحاسوب1396118
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكررضواف سالـ أيوب محمودىندسة تقنيات الحاسوب1397119



2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد شاكر محمود جاسـىندسة تقنيات الحاسوب1398120
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمي حسيف محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب1399121
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرىيوا عزيز نعمة محمدىندسة تقنيات الحاسوب1400122
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكررضواف موفؽ محمد شيتىندسة تقنيات الحاسوب1401123
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمي عماد عبد حسفىندسة تقنيات الحاسوب1402124
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىدينا مظفر حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب1403125
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعبداهلل محمد عبداهلل محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب1404126
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرمزىر نوفؿ عبد نايؼىندسة تقنيات الحاسوب1405127
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد طالؿ سعيد محمدىندسة تقنيات الحاسوب1406128
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعثماف أحمد طو أحمدىندسة تقنيات الحاسوب1407129
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿانثىشعاع حسيف خميؼ مغيرىندسة تقنيات الحاسوب1408130
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرازىر محمد إبراىيـ  عبدىندسة تقنيات الحاسوب1409131
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكركـر نديـ إسماعيؿ  حامدىندسة تقنيات الحاسوب1410132
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرعبد صالح محمد سميمافىندسة تقنيات الحاسوب1411133
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد باسؿ خضر داؤدىندسة تقنيات الحاسوب1412134
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد فيصؿ مجيد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب1413135
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمار باسؿ عبدالكريـ عبدالعزيزىندسة تقنيات الحاسوب1414136
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمر عبداليادي عمي حسيفىندسة تقنيات الحاسوب1415137
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعبدالسالـ شعباف محمد أحمدىندسة تقنيات الحاسوب1416138
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرداؤد سميماف خمؼ إبراىيـىندسة تقنيات الحاسوب1417139



2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمي نزيو محمد طاىر عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب1418140
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرصالح طو أحمد شعيبىندسة تقنيات الحاسوب1419141
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرنشواف غانـ إبراىيـ  حمدىندسة تقنيات الحاسوب1420142
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكريحيى قاسـ يحيى عباويىندسة تقنيات الحاسوب1421143
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرعمي ليث خميؿ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب1422144
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكروساـ ياسيف محمد خمؼىندسة تقنيات الحاسوب1423145
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرمقداـ خالد خميؿ قاسـىندسة تقنيات الحاسوب1424146
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرناصيؼ جاسـ محمد داؤدىندسة تقنيات الحاسوب1425147
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرميسر صالح محي الديف محمدىندسة تقنيات الحاسوب1426148
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرأياد عبدالقادر محمد عمي خضرىندسة تقنيات الحاسوب1427149
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرحسف عبداهلل أحمد ساجتىندسة تقنيات الحاسوب1428150
2007-2006الثانيمسائيمقبوؿذكرسعد سمـو حسف حمدىندسة تقنيات الحاسوب1429151
2007-2006   األوؿصباحيجيد جداذكرمازف نذير فرحاف  إسماعيؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية14301
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىرشا ضياء ميدي  فارسىندسة تقنيات االجيزة الطبية14312
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرظافر فائز يونس حمدي الدباغىندسة تقنيات االجيزة الطبية14323
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرنوزت صادؽ جعفر  رضا البياتيىندسة تقنيات االجيزة الطبية14334
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرناراـ سيف اسحاؽ نيساف خوشاباىندسة تقنيات االجيزة الطبية14345
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعمر سعد محمد عمي داؤد الخفاؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية14356
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىدعاء موفؽ حميد  أحمد الطائيىندسة تقنيات االجيزة الطبية14367
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىبسمة سعد محمد  قاسـ الحمدانيىندسة تقنيات االجيزة الطبية14378



2007-2006األوؿصباحيجيدانثىرحمة مظفر سعيد  حسيف السراجىندسة تقنيات االجيزة الطبية14389
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىلوسيف مرزا اسطيفو  مراد كمشوىندسة تقنيات االجيزة الطبية143910
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىزينة أحمد طو غربىندسة تقنيات االجيزة الطبية144011
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىإشراؽ محـر رشيد جمعة البياتيىندسة تقنيات االجيزة الطبية144112
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىميادة حاـز الـز خميؿ عسكرىندسة تقنيات االجيزة الطبية144213
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرغريب محمد عمر صالح البرزنجيىندسة تقنيات االجيزة الطبية144314
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىآالء نعمت روئيؿ  حنا شطحىندسة تقنيات االجيزة الطبية144415
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىنور عبداهلل وليد خالد الحياليىندسة تقنيات االجيزة الطبية144516
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرفادي ججي سالـ ججيىندسة تقنيات االجيزة الطبية144617
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىبشرى محمد عبدالسالـ محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية144718
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرلؤي منذر محمد زكي قاسـ الساعاتيىندسة تقنيات االجيزة الطبية144819
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىئو فيف فوزي عثماف صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية144920
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىنور طو أحمد عبدالعزيز الشيخ أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية145021
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىزينب مزاحـ جاسـ سعيد العزاويىندسة تقنيات االجيزة الطبية145122
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرخالد وليد بدر الديف  محمود الميمةىندسة تقنيات االجيزة الطبية145223
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمؤيد ضياء عمي  ياسيف الحمدانيىندسة تقنيات االجيزة الطبية145324
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىأروى رائد عبدالجبار أحمد البكوعىندسة تقنيات االجيزة الطبية145425
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرفادي حنا إبراىيـ   جرجيس قصارىندسة تقنيات االجيزة الطبية145526
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد سعيد إبراىيـ  محمد العبيديىندسة تقنيات االجيزة الطبية145627
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرليث موفؽ محمود شياب المولىىندسة تقنيات االجيزة الطبية145728



2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرايفاف حسف محمد شكورىندسة تقنيات االجيزة الطبية145829
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكررنيف الزكيف عبداألحد داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية145930
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  سميماف عذاؿ محمود الجبوريىندسة تقنيات االجيزة الطبية146031
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىجمانة فوزي يوسؼ مخمؼ الحموىندسة تقنيات االجيزة الطبية146132
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىئو فيف ىجراف بياءالديف خميفةىندسة تقنيات االجيزة الطبية146233
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرالحكـ عبدالغني محمد جاسـ الجميميىندسة تقنيات االجيزة الطبية146334
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرغساف حاـز سميماف حسف الطائيىندسة تقنيات االجيزة الطبية146435
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىصبا عبداالمير مريوش عاصيىندسة تقنيات االجيزة الطبية146536
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىغفراف محمد عمي ياسيف حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية146637
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىآالء موفؽ مرعي حسف الحمدونيىندسة تقنيات االجيزة الطبية146738
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد ىاشـ أحمد داؤد الطائيىندسة تقنيات االجيزة الطبية146839
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىفاتف طو محمود محمد صالح السبعاويىندسة تقنيات االجيزة الطبية146940
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىرغد شعباف رمضاف حسف السبعاويىندسة تقنيات االجيزة الطبية147041
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمصطفى صالح حمود منصور المعماريىندسة تقنيات االجيزة الطبية147142
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرالبراء طالؿ محمد عمي الظاىرىندسة تقنيات االجيزة الطبية147243
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىإسراء ويسي محمد مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية147344
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرمشتاؽ محمد أحمد إبراىيـ  دالؿ باشيىندسة تقنيات االجيزة الطبية147445
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرصييب سمماف محمد إسماعيؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية147546
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىسوسف صالح طمب حسيف المييبيىندسة تقنيات االجيزة الطبية147647
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىعبير أحمد خمؼ محيميد السبعاويىندسة تقنيات االجيزة الطبية147748



2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرخالد حساـ الديف محمد حموىندسة تقنيات االجيزة الطبية147849
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد موفؽ عبدالقادر عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية147950
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكررافي عدناف حنا بيناـ الدىاتىندسة تقنيات االجيزة الطبية148051
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىآالء صالح إسماعيؿ  عطية الجبوريىندسة تقنيات االجيزة الطبية148152
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرفراس سعد الديف أحمد عبدالقادرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14821
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرأحمد محمد توفيؽ إبراىيـ  محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14832
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرفراس نبيؿ محمد طاىرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14843
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعمي محمد إبراىيـ  عكمةىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14854
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىرشا ىاني دحاـ ذنوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14865
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىزوزاف سعداهلل حسيف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14876
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىدلينا صباح خميؿ قادرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14887
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرأسامة إدريس محمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14898
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرمحمد نجـ سييؿ نجـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14909
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرمحمود رائد محمود أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149110
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرئاري خدر حسف حيدرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149211
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد خالد محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149312
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرحاـز خمؼ محمد عزوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149413
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىماجدة مجيد قادر مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149514
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىسيى فاروؽ محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149615
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىاسراء محمود عبدالعزيز أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149716



2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى حاتـ عثماف حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149817
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل جاسـ محمود محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية149918
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمعتز مثنى عبداهلل سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150019
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىرواء محمد صالح عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150120
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىريـ عصاـ كامؿ عموىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150221
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعمار ياسر عبداهلل طوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150322
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىحناف حميد عبدالمجيد مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150423
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرسركوف أنطواف يوسؼ يعقوبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150524
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد عبدالرزاؽ أحمد عمرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150625
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرليث أحمد بالؿ أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150726
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرحسيف يحيى قاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150827
2007-2006الثانيصباحيمتوسطذكرياسر منيب محمود  عبدالمجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية150928
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرميسر عبداهلل أحمد عبدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151029
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأبو بكر عزيز أحمد عبدالرحمفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151130
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرنورس نائؿ داؤد اؿ كبوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151231
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعمر فاضؿ جاسـ أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151332
2007-2006الثانيصباحيمتوسطذكرأنمار متي ماؿ اهلل الياسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151433
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىآمنة غانـ الياس عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151534
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرسالـ حسيف عمي أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151635
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عمي عمر عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151736



2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىأروى وليد عبد إبراىيـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151837
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكروسيـ ليث توفيؽ عبدالرحمفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية151938
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىجمانة يونس أحمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152039
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد حسف حسيف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152140
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد خميفة صالح صبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152241
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر أحمد سالـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152342
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرفادي سالـ عبودي منصورىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152443
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرعماد عيداف عبد وكاعىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152544
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمرواف خضر حسيف صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152645
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىرشا محمد عمي يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152746
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرسامي محمد سعيد محمد سميـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152847
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر عبدالمطيؼ يونس محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية152948
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرىشاـ وليد محمود داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153049
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىزينة رياض جاسـ دبدبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153150
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرأشرؼ نعمة حسيف درويشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153251
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىآمنة نزار فاضؿ خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153352
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد عالء الديف أحمد سمطافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153453
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرحسف إسماعيؿ  خميؿ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153554
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد رفعت محمد بالؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153655
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرخطاب محمود حامد ذنوف عمرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153756



2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرصالح إسماعيؿ  حسف جرجيسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153857
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرىفاؿ ناظـ عمي خالدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية153958
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىشيماء عبداهلل فتحي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية154059
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرعبيدة جماؿ حسيف عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية154160
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرعمر ىاشـ شاكر يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية154261
2007-2006األوؿصباحيجيدذكركـر نشواف محمد نوريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15431
2007-2006األوؿصباحيجيدانثىسجى كريـ محمد راضيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15442
2007-2006األوؿصباحيجيدذكرعمر سعدوف خميؿ حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15453
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأشرؼ عماد عبدالرزاؽ حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15464
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرأشرؼ سامي يوناف متيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15475
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعباس فاضؿ محمد عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15486
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرحسيف فاضؿ عباس إسماعيؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15497
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىدعاء محمد ذياب يونسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15508
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىسيى عبدالكريـ عبد عبودةىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15519
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىإيماف عبدالستار جاسـ شيتىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155210
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرإيياب سالـ خميؿ سموىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155311
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىسرى صباح صالح سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155412
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىإيناس وعد حامد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155513
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرلؤي حميد ديشو ىرمزىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155614
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمرواف محمد أميف عبوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155715



2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىزىراء عمي أحمد عيسىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155816
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرسعد حكمت يعقوب يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ155917
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىأنغاـ إدريس سميماف حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156018
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ناجي أحمد فتاحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156119
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرياسر خميؿ حسيف جمعةىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156220
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىفيفياف عدناف حنا بيناـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156321
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىىديؿ يمدا ىرمز عزيزىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156422
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىمروة وليد كريـ أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156523
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعمار وساـ سعيد بطرسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156624
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىسارة مفيد نعـو يعقوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156725
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  أبا بكر عمي عبدالعزيزىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156826
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرسيموف سالـ بولص نعـوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ156927
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرخالد جرجيس حسف سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157028
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعالء إبراىيـ  أحمد  عبدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157129
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرصالح فالح حسف فرجىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157230
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىبيداء أحمد أسود سالـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157331
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل عادؿ بدر مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157432
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىرشا مثنى محمد عبدالمجيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157533
2007-2006األوؿصباحيمتوسطانثىسرى سعدي كوركيس ابمحدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157634
2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرصالح حسف رفو عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157735



2007-2006األوؿصباحيمتوسطذكرزىير عمر أحمد عمرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157836
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكريحيى يوسؼ يحيى ياسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ157937
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمود قاسـ يحيى محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158038
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرىيوا عماد حميد توفيؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158139
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمعاوية حسف يوسؼ عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158240
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرعثماف عبداهلل خمؼ عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158341
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد سعد رجب جاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158442
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرمثنى أسامة يوسؼ يونسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158543
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرجادر محمد ذاكر محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158644
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرميند حمد جاسـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158745
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عمراف عبدالقيار خـرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158846
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿذكرلؤي يونس عبداهلل عطا اهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ158947
2007-2006األوؿصباحيمقبوؿانثىفادية صباح بيناـ يعقوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159048
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿانثىميا أحمد محمود أحمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159149
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرمعتز عبدالرزاؽ عبدالسالـ مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159250
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرأيمنسييؿ نجـ حجيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159351
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرأسامة أحمد عمي داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159452
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد سالـ أحمد سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159553
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد مصمح إسماعيؿ  حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159654
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرفراس طمعت حسيف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159755



2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرسيؼ سالـ أحمد سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159856
2007-2006الثانيصباحيمقبوؿذكرضياء نبيؿ حاـز جرجيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ159957
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاذكرآجاـ حيدر عبدالواحد سعيدىندسة تقنيات الحاسوب16001
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاذكرعمر صدقي كريـ سعيدىندسة تقنيات الحاسوب16012
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاذكرمصطفى زىير نايؼ عميىندسة تقنيات الحاسوب16023
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاانثىنعـ سالـ محمد شيتىندسة تقنيات الحاسوب16034
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاذكرمحمد سامي نوري أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب16045
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىزينة عدناف عبدالرزاؽ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب16056
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىرقية عمي عبيد عيسىىندسة تقنيات الحاسوب16067
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىشيماء محمد يونس عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب16078
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىإيماف سعد عبدالقادر قاسـىندسة تقنيات الحاسوب16089
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرمحمد طالؿ محمد سعيدىندسة تقنيات الحاسوب160910
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرمحمد سمير محمد طوىندسة تقنيات الحاسوب161011
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرمحمد سالـ محمد عمرىندسة تقنيات الحاسوب161112
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرمصطفى ميند عبدالمجيد عبدالعزيزىندسة تقنيات الحاسوب161213
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرصميـ قيس محمد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب161314
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىوسف محمد عبدالكريـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب161415
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىإيناس رياض محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب161516
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىزىاء عبدالوىاب عبداهلل محمدىندسة تقنيات الحاسوب161617
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىتقى أكـر حمدي قاسـىندسة تقنيات الحاسوب161718



2008-2007الثانيصباحيجيد ذكرمصعب وليد سعداهلل حمدوفىندسة تقنيات الحاسوب161819
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرعمر عبدالمحسف قاسـ أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب161920
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىىديؿ قيس صبري شريؼىندسة تقنيات الحاسوب162021
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىإسراء محمد عباس دخيؿىندسة تقنيات الحاسوب162122
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىىديؿ واصؿ عبداليادي محمدىندسة تقنيات الحاسوب162223
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىأزؿ جورج متي حنوشىندسة تقنيات الحاسوب162324
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعثماف ىاروف عثماف عبيدىندسة تقنيات الحاسوب162425
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرمرثد حسيف صبري عميىندسة تقنيات الحاسوب162526
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرميسر ذنوف يونس محمدىندسة تقنيات الحاسوب162627
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرسفياف منير اندريا بيناـىندسة تقنيات الحاسوب162728
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىنور اسحؽ متي بولصىندسة تقنيات الحاسوب162829
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرالياس قاسـ محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب162930
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى ذنوف حمدوف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب163031
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد صبيح يوسؼ طاىرىندسة تقنيات الحاسوب163132
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرانمار أكـر حمادي نجـىندسة تقنيات الحاسوب163233
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرميند محمد حامد حياويىندسة تقنيات الحاسوب163334
2008-2007الثانيصباحيمتوسطانثىوسف حافظ عمي محمودىندسة تقنيات الحاسوب163435
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكروليد خالد أحمد عيسىىندسة تقنيات الحاسوب163536
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿانثىميسـ سعيد مجيد كروميىندسة تقنيات الحاسوب163637
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكررامي ناظـ عبدالعزيز محمودىندسة تقنيات الحاسوب163738



2008-2007األوؿمسائيجيدذكرغيث اسعد خضر شكرىندسة تقنيات الحاسوب16381
2008-2007األوؿمسائيمتوسطانثىأالء غالب أحمد حيدرىندسة تقنيات الحاسوب16392
2008-2007األوؿمسائيمتوسطذكرياسر إبراىيـ  قنبر عميىندسة تقنيات الحاسوب16403
2008-2007األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد غانـ صالح حموديىندسة تقنيات الحاسوب16414
2008-2007األوؿمسائيمقبوؿذكرعمر عبدالقادر عيداف عيسىىندسة تقنيات الحاسوب16425
2008-2007األوؿمسائيمقبوؿذكرقصي أكـر كريـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب16436
2008-2007األوؿمسائيمقبوؿذكركـر فيصؿ أحمد جاسـىندسة تقنيات الحاسوب16447
2008-2007األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد خميؿ إبراىيـ  سعيدىندسة تقنيات الحاسوب16458
2008-2007الثانيمسائيمقبوؿذكرعمر أحمد محمد عمرىندسة تقنيات الحاسوب16469
2008-2007الثانيمسائيمقبوؿذكرسعداهلل عمر محمد عمرىندسة تقنيات الحاسوب164710
2008-2007الثانيمسائيمقبوؿذكرعمر محمد أحمد مطموبىندسة تقنيات الحاسوب164811
2008-2007الثانيمسائيمقبوؿذكرعبدالجبار خضير زرزور عبدىندسة تقنيات الحاسوب164912
2008-2007الثانيمسائيمقبوؿذكرعمي حسيف خضر عميىندسة تقنيات الحاسوب165013
2008-2007الثانيمسائيمقبوؿذكرحبيب نوري جمعة عباسىندسة تقنيات الحاسوب165114
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىإيناس نواؼ سميماف عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية16521
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرسالـ ثائر أحمد إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية16532
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىشيماء محمد سعيد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية16543
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرعبداهلل ظافر أحمد نجيبىندسة تقنيات االجيزة الطبية16554
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىبتوؿ سمير عبداهلل جاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية16565
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىزينب إبراىيـ  يونس مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية16576



2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعمي خالد سمطاف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية16587
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد ناظـ حمو جاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية16598
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرمشعؿ حميد حمد طياويىندسة تقنيات االجيزة الطبية16609
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىعمرة محمود إسماعيؿ  خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية166110
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىالياـ اميف ارزو عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية166211
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىريتا قيس رؤوؼ حناىندسة تقنيات االجيزة الطبية166312
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىرحمة يحيى محمود سميـىندسة تقنيات االجيزة الطبية166413
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرسامر رياض داؤد يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية166514
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأيمنظافر عبدالنافع عبدالحكيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية166615
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىعبير خالد أحمد خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية166716
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعمي راكاف حسف أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية166817
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعمر طاىر عصماف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية166918
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكروساـ وليد سالـ ذنوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية167019
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعامر محمد عراف عبيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية167120
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالعزيز ىاشـ عزيز عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية167221
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىنور اليدى قاسـ أحمد داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية167322
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى صباح يونس سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية167423
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىامنة محمد حمدوف حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية167524
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالكريـ عمي صالح خضيرىندسة تقنيات االجيزة الطبية167625
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد سعد أحمد رسوؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية167726



2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرعمر سميماف ابمحد السوىندسة تقنيات االجيزة الطبية167827
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿانثىىند مزاحـ غانـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية167928
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىدالؿ طالؿ عبداهلل صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية168029
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرزيد سامي خضر محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية168130
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىىاجر محمد عمواف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية168231
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر غانـ سعيد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية168332
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرمعاذ نورالديف إبراىيـ  حسونيىندسة تقنيات االجيزة الطبية168433
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىيسرى عبدالجبار مصطفى عبدالكريـىندسة تقنيات االجيزة الطبية168534
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي زكي عمي محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية168635
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرفراس اياد عبدالرزاؽ يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية168736
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد نواؼ عبد يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية168837
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرسيؼ نزار عبدالكريـ حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية168938
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عبدالرحمف حسيف جفاؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية169039
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكررعد عمي خضر مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية169140
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىمفاز وليد سميماف داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية169241
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاذكرنشواف صالح سمطاف إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16931
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىشذى أحمد محمد محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16942
2008-2007األوؿصباحيجيد انثىرؤى عبدالغفار محمد قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16953
2008-2007األوؿصباحيجيد ذكرلؤي محمد زعياف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16964
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعمي صالح صالح عبدالقادرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16975



2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرفائز حسف مصطفى عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16986
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىعال محسف عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16997
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىميادة جاراهلل جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية17008
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىعبير عداي صالح عدايىندسة تقنيات القدرة الكيربائية17019
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى مظفر صبيح إسماعيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170210
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىصفا ياسيف طو داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170311
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىىبة مرواف سعيد إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170412
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرصالح خميفة فرحاف خميفةىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170513
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرحساف ثابت يونس صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170614
2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكرعادؿ ياقو داؤد ميخاىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170715
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكررياف عبدالعزيز خميؿ شيحافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170816
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرشكري محمود يونس حمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية170917
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىفػريػاؿ غبيش حسيف عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171018
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرزياد عبداهلل عبدالرحمف حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171119
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرىشاـ وليد سالـ ذنوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171220
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد وعداهلل يونس أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171321
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىوفاء فاضؿ عبدالواحد يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171422
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرمشعؿ رعد سالـ حامدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171523
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىىبة عبدالكريـ محمود عبدالوىابىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171624
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعمي اكبر خميؿ محمود يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171725



2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكراشرؼ عبداهلل حسيف وليىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171826
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالوىاب عمي عواد عطيةىندسة تقنيات القدرة الكيربائية171927
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرزياد محمد مشعاف خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172028
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىنورس حسف عطية مزعؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172129
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عمر مصطفى حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172230
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىخنساء عبدالكريـ غازي محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172331
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرحسيف كاظـ مكي عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172432
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرإسماعيؿ  مطر حسيف حدريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172533
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر قاسـ أحمد مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172634
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكررياض سعداهلل أحمد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172735
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكراشرؼ محسف أحمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172836
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر حسيف عودة فدعوسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية172937
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرفارس دخيؿ حسيف ماجدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173038
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىندى احساف عمي العمرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173139
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرإبراىيـ  صالح عبداهلل صالؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173240
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىلميس محمود محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173341
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد خضر عيسى إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173442
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرىماـ قيدار حيدر عبدالكريـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173543
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرلؤي نذير متي ججوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية173644
2008-2007األوؿصباحيجيد جدًاذكرأحمد مؤيد محمود محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17371



2008-2007األوؿصباحيجيدذكرإبراىيـ  سمير يونس محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17382
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرحارث مثنى رشيد محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17393
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرمحمد يونس حسيف يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17404
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىصفا بشار ياسيف عبدالواحدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17415
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرزيف العابديف عبدالحميد فتحي حميديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17426
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرجاسـ عمي جرجيس عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17437
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكراسالـ عمي محمود خميؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17448
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرنوار انعاـ حبيب يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17459
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىزينة صالح ىاشـ صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ174610
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد رضا مصطفى عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ174711
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىجناف خالد شيت أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ174812
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرمحمود إبراىيـ  فرحاف إسماعيؿ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ174913
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى فريد فخرالديف محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175014
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرنشواف عالء الديف حيدر عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175115
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرسعد حسف محمد عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175216
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىميا حميد حسيف إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175317
2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكررعد حسف عمي الياسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175418
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرغيث اسعد امجد مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175519
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرعمر ىيثـ غانـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175620
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد خمؼ فرج مجذابىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175721



2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكروساـ نايؼ محمد مغيرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175822
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرفيد نوفؿ محمد رحاويىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ175923
2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكرعالء صالح إسماعيؿ  محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176024
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرناظـ شاكر خميؿ عثمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176125
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد نوري جاسـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176226
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿانثىرؤى إبراىيـ  جياد خورشيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176327
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرخميؿ محمد احميد اسباؾىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176428
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكراياد وكاع عجيؿ أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176529
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد لؤي محمد عبدالرزاؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176630
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىعمرة محمود جاسـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176731
2008-2007األوؿصباحيمقبوؿذكرميسرة طارؽ عبدالحميد رشيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176832
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرميند ميخائيؿ بيناـ القسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ176933
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرعمر فاروؽ محمد ذنوفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ177034
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرعمر مصطفى عبداهلل محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ177135
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد أميف جياد مياوشىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ177236
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرفراس صالح سميماف عميويىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ177337
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرنزار يوسؼ مصطفى حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17741
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرباسؿ كوركيس بيناـ شاباىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17752
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىىبة أكـر محمد طاىر يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17763
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىرانية وعد عبيد عيدافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17774



2008-2007األوؿصباحيجيدذكرمنيؿ زىير عوزاف يوسؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17785
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىسرى نزار مصطفى محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17796
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىمروة فتحي يونس طوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17807
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرزيد سرمد محمود بكرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17818
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرجالؿ أكـر قاسـ صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17829
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىشيماء فارس حسيف خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178310
2008-2007األوؿصباحيجيدذكرمصطفى كماؿ عبدالعزيز محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178411
2008-2007األوؿصباحيجيدانثىاسماء عبدالعزيز محمد اميف عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178512
2008-2007الثانيصباحيمتوسطانثىشيد أحمد جاسـ حنتوشىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178613
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرثائر أحمد عمي محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178714
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىإسراء خميؿ إبراىيـ  سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178815
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرطميع محمود طميع عزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات178916
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىدميانا توما شابا داؤدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179017
2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد عماد محمد نوريىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179118
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكربالؿ نذير رؤوؼ اميف ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179219
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىشيماء رعد عزيز فتحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179320
2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد إسماعيؿ  حسيف إسماعيؿ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179421
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىحناف زيداف عمي يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179522
2008-2007الثانيصباحيمتوسطانثىحسناء عمي حسف شحاذةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179623
2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكريحيى أنس يحيى محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179724



2008-2007الثانيصباحيمتوسطذكرنبيؿ قاسـ يونس ياسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179825
2008-2007األوؿصباحيمتوسطانثىفاطمة عمي صالح محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات179926
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكراشرؼ عائد غازي محمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180027
2008-2007األوؿصباحيمتوسطذكرسعد عباس حسف عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180128
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىنبراس سعدي عبود جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180229
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد معف محمد عبدالمجيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180330
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرسيؼ عبدالواحد ناظـ عطية ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180431
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرقيس عباس عمي تقيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180532
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد ضياء عبداهلل جبارةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180633
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىايماف يونس مصطفى محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180734
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرعبداهلل مظير عبداهلل يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180835
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿانثىنجاة شياب أحمد عيسىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات180936
2008-2007الثانيصباحيمقبوؿذكرأسامة ستار إبراىيـ  نصيرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات181037
2009-2008األوؿصباحيجيد جدًاذكر عمر إبراىيـ  يحيى أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب18111
2009-2008األوؿصباحي"جيد جداذكر عمر نبيؿ يوسؼ محمدىندسة تقنيات الحاسوب18122
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى سارة عبدالستار محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب18133
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر محمود باسؿ محمود داؤدىندسة تقنيات الحاسوب18144
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر محمد بسماف غانـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب18155
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر أركاف روفائيؿ حنا نوحىندسة تقنيات الحاسوب18166
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى صفا محمد سالـ يونسىندسة تقنيات الحاسوب18177



2009-2008األوؿصباحيجيدذكر أحمد موفؽ حاجـ سمطافىندسة تقنيات الحاسوب18188
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر محمد ميسر خضر فتحيىندسة تقنيات الحاسوب18199
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى شذى عطا اهلل عايد جاسـىندسة تقنيات الحاسوب182010
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر بساـ أحمد صالح رزاؽىندسة تقنيات الحاسوب182111
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف ىادي عبدالرحمف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب182212
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى غانـ محمد شيت أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب182313
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى أطياؼ أكـر بكر محمودىندسة تقنيات الحاسوب182414
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر محمد ياسيف حاـز عبدالرزاؽىندسة تقنيات الحاسوب182515
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد يحيى قاسـ عبدالواحدىندسة تقنيات الحاسوب182616
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر سيؼ عمي ذنوف عميىندسة تقنيات الحاسوب182717
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى ابتساـ متي شابا حنوىندسة تقنيات الحاسوب182818
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف توفيؽ عزيز عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب182919
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر إبراىيـ  خميؿ إبراىيـ  أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب183020
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر وساـ باسـ محمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب183121
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر محمد أنمار أحمد خميؿىندسة تقنيات الحاسوب183222
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد الياس أحمد خضرىندسة تقنيات الحاسوب183323
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر حارث أسامة محمد سالـ حمدافىندسة تقنيات الحاسوب183424
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى أسماء عصاـ حمدوف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب183525
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد مصطفى عبد فتحيىندسة تقنيات الحاسوب183626
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى سناء عبدالواحد عبداهلل شيتىندسة تقنيات الحاسوب183727



2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالقادر مؤيد محمود محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب183828
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى سحر ىاني إبراىيـ  خميؿىندسة تقنيات الحاسوب183929
2009-2008الثانيصباحيمتوسطأنثى جواف جالؿ سعدالمموؾ عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب184030
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عمي فاضؿ رشيد عثمافىندسة تقنيات الحاسوب184131
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر بارؽ عطية حسف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب184232
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر معاذ عبدالرحمف قمر ميديىندسة تقنيات الحاسوب184333
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى رؤى عالء سامي سعدالديفىندسة تقنيات الحاسوب184434
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى صفاء خميؿ خضر سينوىندسة تقنيات الحاسوب184535
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر معتز أكـر حساف محمود ىندسة تقنيات الحاسوب184636
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى داليا جالؿ بولص قرياقوزىندسة تقنيات الحاسوب184737
2009-2008الثانيصباحيمتوسطذكر عامر سعيد مراد قدوىندسة تقنيات الحاسوب184838
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى رؤى طو صالح فياضىندسة تقنيات الحاسوب184939
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر خالد خميؿ حسف عميىندسة تقنيات الحاسوب185040
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عمار حسيف فاضؿ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب185141
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى ياسميف محمد جماؿ الديف محمدىندسة تقنيات الحاسوب185242
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد عبدالكريـ حسيف إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب185343
2009-2008األوؿمسائيمتوسطذكر أحمد عمي خضر إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب18541
2009-2008 األوؿمسائيمتوسطذكر خالد وليد طاىر عبدالعزيزىندسة تقنيات الحاسوب18552
2009-2008األوؿمسائيمتوسطذكرعمي ىاشـ خضر زيف العابديفىندسة تقنيات الحاسوب18563
2009-2008الثانيمسائيمقبوؿذكرمشتاؽ حسف سميماف حسفىندسة تقنيات الحاسوب18574



2009-2008األوؿصباحيجيد ذكر حسف ميسر قاسـ الياسىندسة تقنيات االجيزة الطبية18581
2009-2008األوؿصباحيجيد ذكر سيؼ سعد فخرالديف محمد شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية18592
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر فيد ىشاـ عمي ذنوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية18603
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر زكريا راشد صديؽ الياسىندسة تقنيات االجيزة الطبية18614
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر أحمد غساف عبداهلل حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية18625
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر ياسر محمد عمي سعيد محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية18636
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر صعب خالد أحمد حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية18647
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء إبراىيـ  أحمد عبد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية18658
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة فارس محمود أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية18669
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى غفراف حاـز محمود عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية186710
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى منار ىشاـ عيداف محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية186811
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى حنيف جماؿ عبداهلل  فتحيىندسة تقنيات االجيزة الطبية186912
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى إستبرؽ حاـز حسف حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية187013
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى أميرة محمد يونس عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية187114
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى رجاء عبدالغفور ماؿ اهلل عبدالرزاؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية187215
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر ديار عبدالرحمف جمعة رجبىندسة تقنيات االجيزة الطبية187316
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء محمد عصاـ عبدالستار أسعدىندسة تقنيات االجيزة الطبية187417
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى ياسميف طارؽ يونس الياسىندسة تقنيات االجيزة الطبية187518
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى عناف نزار عزيز مرعيىندسة تقنيات االجيزة الطبية187619
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عمي صالح شاكر  أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية187720



2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل محمد أميف عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية187821
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى سمر عمادالديف بشير سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية187922
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد عبدالرحيـ أحمد حبشىندسة تقنيات االجيزة الطبية188023
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد خالد محمد عمي شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية188124
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ سالـ عواد حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية188225
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى نور طو أحمد عبدالغني ىندسة تقنيات االجيزة الطبية188326
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عمي محمد عبد عزيز ىندسة تقنيات االجيزة الطبية188427
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى ىالة قاسـ أحمد سميماف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية188528
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى ميسـ سميـ ميدي صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية188629
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى يمامة خمؼ يونس شالش ىندسة تقنيات االجيزة الطبية188730
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة محمود إسماعيؿ  عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية188831
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى صابريف سميماف مطمؾ صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية188932
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى نور نبيؿ جميؿ سعدالديف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189033
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر يونس إبراىيـ  يوسؼ سعيد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189134
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر محمد صالح حمود عبدالعزيز ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189235
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر مثنى حاـز سعيد خضر ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189336
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى زىراء يونس سعيد حسف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189437
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عمار صائب حنا يوسؼ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189538
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى شيد ىشاـ إبراىيـ  عبدالرحمف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189639
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد فاضؿ طو حسف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189740



2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عادؿ حسف عمي وىب ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189841
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى فرح فوزي جبرائيؿ الياس ىندسة تقنيات االجيزة الطبية189942
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى نورا عماد أفراـ فتح اهلل ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190043
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد جماؿ جاجاف يونس ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190144
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عاطؼ ىود محمد صالح سميـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190245
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى سرى راغب محمد  يونس حمزة ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190346
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر أثير عبدالرحمف حسيف خضر ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190447
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿأنثى نغـ طو يونس أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190548
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر زكريا أحمد محمد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية190649
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر عمر حميدي عواد غضبىندسة تقنيات االجيزة الطبية190750
2009-2008األوؿصباحي"جيد جداذكر مقداد أنور جمعة إسماعيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19081
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر يسري عبدالقادر عمي عزوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19092
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر حسف صالح خضر أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19103
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى إيماف نكتؿ إسماعيؿ  حماديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19114
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى تمارة أزىر ذنوف يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19125
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى إسراء خموؽ سعيد أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19136
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى نور وليد رمضاف حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19147
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أصيؿ محمد فتاح محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19158
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر رغيد أياد ياسيف مرادىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19169
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى عبير رياض جاسـ دبدبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية191710



2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عمي غانـ غائب خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية191811
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى ىديؿ محمد خميؿ أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية191912
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى نور غانـ محمد طوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192013
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر بساـ صالح عبد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192114
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر محمد غانـ سميماف ناصرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192215
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عباس محمود أيوب محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192316
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أيمنمحمد عمي ادىاـ خطابىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192417
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر نبيؿ حامد عبدالغفور صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192518
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى قمر عناد شحاذة عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192619
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر سمير أحمد عمر مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192720
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى أزىار أزىر ىادي محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192821
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر إيياب وعداهلل حمدوف ذنوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية192922
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى مروة خميؿ إسماعيؿ  موسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193023
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى سارة عامر يحيى محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193124
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد موفؽ يحيى قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193225
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر زيد نزار قاسـ إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193326
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر رافد فرات عطية عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193427
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عمي حسف خضر جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193528
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر عالء إبراىيـ  محمد محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193629
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى منى صبحي محمد صالح ياسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193730



2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر أوس عثماف حسيف عمي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193831
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر سعد زىير ذنوف يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية193932
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر عبدالرحمف عبدالسالـ شريؼ محمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194033
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر سالـ ساير أحمد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194134
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر أنمار منذر غازي صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194235
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر مرواف عبود بالؿ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194336
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكرعمي حماد وردي إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194437
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكرايدير يوسؼ يونس يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194538
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر يوسؼ ماجد يونس طوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194639
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر خالد إبراىيـ  عمي عيسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194740
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي وسمي محجوب روضافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية194841
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر محمد عمي باسـ محمد عمي سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19491
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر يونس عبيد خضر حسف ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19502
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر معتز حاـز عمي أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19513
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر عمر سعداهلل محمد ذنوف ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19524
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى نور عدناف أحمد محمود ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19535
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى فرح قصي زكي شمس الديفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19546
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر ميند جاسـ خميس إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19557
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل نبيؿ إبراىيـ  عبدالرحمفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19568
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عمر محمد الياس أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19579



2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى تيسير إبراىيـ  جياد خورشيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ195810
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عبدالعزيز رجب عبدالغفورىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ195911
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى مروة عبدالكريـ إبراىيـ  داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196012
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر محمد ثائر أميف شاىيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196113
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد سعد طو حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196214
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب محمد باسؿ توفيؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196315
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد عبداهلل أحمد محيميد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196416
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل مالؾ عبداهلل أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196517
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى عال طالؿ معيوؼ يونسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196618
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عمر محمد نور عباسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196719
2009-2008الثانيصباحيمتوسطذكر زيدوف ظافر حيدر حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196820
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر حاـز محمد حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ196921
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر عبد محمد عمرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197022
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر صالح حسف عمي صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197123
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثىرحمة سعد جدعاف عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197224
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر رعد عبدالرحمف خضر حسوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197325
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿأنثى زينب إبراىيـ  حاجي رسوؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197426
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر شيرواف عبدالكريـ عزو حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197527
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر سيؼ سعد محمد سعيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197628
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر رساـ مسعود ايميا ايميشاعىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197729



2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر ناظـ رفاعي عيسى عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197830
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر عالء أمير ايميشاع منصورىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ197931
2009-2008األوؿصباحيمقبوؿذكر ليث كميراف أحمد سميـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198032
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد رمضاف عاشور جمعةىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198133
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿأنثى رغد ىشاـ قاسـ يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198234
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر سعد رياض عبدالقادر محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198335
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر بشار عبدالمجيد عبدالحميد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198436
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿأنثى نسريف خضر عباس فتاحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198537
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿأنثى ىوازف أياد عطااهلل أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198638
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر خميؿ إبراىيـ  عواد عمر ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198739
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر أدور ميخائيؿ كرومي طوبياىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198840
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر جاسـ محمد توفيؽ إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ198941
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكرضياء عبد فيحاف ياسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ199042
2009-2008األوؿصباحيجيد جدًاأنثى أنساـ مشعؿ مزعؿ دحاـ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19911
2009-2008األوؿصباحيجيد جدًاذكر إيياب نجيب فتوحي ىابيؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19922
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر فيد أكـر سعيد أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19933
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر سامي محمود عبداهلل حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19944
2009-2008األوؿصباحيجيدذكر لؤي نوري عالوي عبدالرحمفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19955
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى نيى أبمحد توما ننوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19966
2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى رجاء جميؿ بيناـ بطرسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19977



2009-2008األوؿصباحيجيدأنثى سما بيجت عبوش كوركيسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19988
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر عدناف ألماف سميماف حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19999
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر سعد عبدالرحمف خضر حسوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200010
2009-2008الثانيصباحيمتوسطذكر أحمد محمد أحمد أيوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200111
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى رافعة محمد خضر ارخيصىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200212
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى شجف عبو سعيد كوركيسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200313
2009-2008الثانيصباحيمتوسطذكر عمر محمد باىر عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200414
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر جعفر سعدي سعيد حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200515
2009-2008الثانيصباحيمتوسطأنثى مشاعؿ محمد عبيد غربيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200616
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر ضياء يونس خضير غضباف ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200717
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى زىراء غانـ عمي داودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200818
2009-2008الثانيصباحيمتوسطذكر عباس خميؿ غني عباس ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات200919
2009-2008الثانيصباحيمتوسطأنثى ليزا صبيح مارزينا داؤدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201020
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر ليث شاكر أحمد سمطافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201121
2009-2008الثانيصباحيمتوسطأنثى صفاء صابر الياس وىبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201222
2009-2008الثانيصباحيمتوسطأنثى منى محمود جاسـ خمؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201323
2009-2008الثانيصباحيمتوسطأنثى إيالؼ ىاني عبدالقادر حامدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201424
2009-2008الثانيصباحيمتوسطذكر أكـر محمد عمي محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201525
2009-2008األوؿصباحيمتوسطأنثى جوانو صباح أفريـ جبوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201626
2009-2008األوؿصباحيمتوسطذكر أمجد ناظـ حاـز محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201727



2009-2008الثانيصباحيمقبوؿأنثى ميسـ صالح فتحي ظاىرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201828
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر جبار مرعي حسف مفتاحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات201929
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد سمطاف عبد سمطافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات202030
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر كارلوس وديع جرجيس اسحاؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات202131
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿأنثى ظفر أياد ىادي محمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات202232
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد عدناف عبدالقادر محمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات202333
2009-2008الثانيصباحيمقبوؿذكر أشرؼ فواز متي عبدالمسيحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات202434
2010-2009األوؿصباحي"جيد جداذكر حكـ مرواف زيداف قدوريىندسة تقنيات الحاسوب20251
2010-2009األوؿصباحيجيد جداذكر قتيبة محمد صالح محمدىندسة تقنيات الحاسوب20262
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى أسماء عبدالجميؿ عبداهلل ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب20273
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى سارة انطونيوس قريو عيسىىندسة تقنيات الحاسوب20284
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر عبدالمييمف نورالديف ذنوف محمودىندسة تقنيات الحاسوب20295
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر ميند رعد وعد نجـىندسة تقنيات الحاسوب20306
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر سامر عبداهلل جميؿ ىنديىندسة تقنيات الحاسوب20317
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى عبير عبدالواحد محمدطاىر أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب20328
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى دعاء حامد إبراىيـ  عميىندسة تقنيات الحاسوب20339
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر ماىر يوسؼ بولص شعياىندسة تقنيات الحاسوب203410
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى سارة عثماف عمي محوىندسة تقنيات الحاسوب203511
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى نور بشار مصطفى حسيفىندسة تقنيات الحاسوب203612
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى صبا جاسـ حمادي جاسـىندسة تقنيات الحاسوب203713



2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى إكراـ ىرمز كرومي اسحؽىندسة تقنيات الحاسوب203814
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر غدير حاـز سامي منصورىندسة تقنيات الحاسوب203915
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى شيماء عبدالسالـ حسف محمدىندسة تقنيات الحاسوب204016
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ميند خضير أحمد عميىندسة تقنيات الحاسوب204117
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى صفا سالـ عزيز جوادىندسة تقنيات الحاسوب204218
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى مريـ صاموئيؿ شيت داؤدىندسة تقنيات الحاسوب204319
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد رافع زغير حميدىندسة تقنيات الحاسوب204420
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر رأفت رافع عبدالقادر عبدالوىابىندسة تقنيات الحاسوب204521
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر رعد سالـ شاحوذ جاسـىندسة تقنيات الحاسوب204622
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة محسف محمد عمي أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب204723
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى إسراء وعداهلل عبدالغفور أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب204824
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر غيث رائد عبدالجبار سعيدىندسة تقنيات الحاسوب204925
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىشيد محمد عادؿ جميؿىندسة تقنيات الحاسوب205026
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىإسراء سعيد إسماعيؿ  عبدالوىابىندسة تقنيات الحاسوب205127
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىآية حمزة عمي مصطفى أبو حميدىندسة تقنيات الحاسوب205228
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىإسراء فاروؽ محمد يحيىىندسة تقنيات الحاسوب205329
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالقادر إسماعيؿ  عبدالقادر إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب205430
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى خالد سعدوف سمطافىندسة تقنيات الحاسوب205531
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرعبدااللو حسيف جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب205632
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرعمي حمد عمواف خضرىندسة تقنيات الحاسوب205733



2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى إيماف قصي عمراف محمدىندسة تقنيات الحاسوب205834
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد جماؿ حسيف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب205935
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىنور جاسـ زاير كريـىندسة تقنيات الحاسوب206036
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىنور زىير حمودي عثمافىندسة تقنيات الحاسوب206137
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى صبا خالد محمد ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب206238
2010-2009الثانيصباحيمتوسطذكر أحمد  موفؽ شيت حماديىندسة تقنيات الحاسوب206339
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرإسماعيؿ  يحيى صالح محمدىندسة تقنيات الحاسوب206440
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى رسؿ نزار عبدالمطيؼ سمطافىندسة تقنيات الحاسوب206541
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثىنسمة زياد حاـز عمي بؾىندسة تقنيات الحاسوب206642
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى وليد خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب206743
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرعوؼ عبدالرحمف رمضاف عيدافىندسة تقنيات الحاسوب206844
2010-2009الثانيصباحيمتوسطذكر سميـ فارس سميـ عزيزىندسة تقنيات الحاسوب206945
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكركامؿ عصاـ كامؿ رزوقيىندسة تقنيات الحاسوب207046
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكرمصطفى رياض أحمد أيوبىندسة تقنيات الحاسوب207147
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد حقي إسماعيؿ  عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب207248
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى دنيا دريد ىاني ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب207349
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكرإبراىيـ  رعد سعيد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب207450
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى آمنة نضاؿ رؤوؼ عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب207551
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى نور خالد محمود داؤدىندسة تقنيات الحاسوب207652
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر رامي ىاني صبري عميىندسة تقنيات الحاسوب207753



2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى ميا عصاـ عبدالقادر عميىندسة تقنيات الحاسوب207854
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى تارا عبدالمطيؼ عباس محمدىندسة تقنيات الحاسوب207955
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى سيبر جالؿ الديف شيخ زادةىندسة تقنيات الحاسوب208056
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى رند باسـ عبدالرزاؽ مياىندسة تقنيات الحاسوب208157
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر كـر شيت حسيف عميىندسة تقنيات الحاسوب208258
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد عزيز محمد إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب208359
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر جوف أبمحد حنا بيناـىندسة تقنيات الحاسوب208460
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي عبدالستار عبدالفتاح شيتىندسة تقنيات الحاسوب208561
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثىفاتف صميوا رفو شينوىندسة تقنيات الحاسوب208662
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر مصطفى نائؿ سميماف داؤدىندسة تقنيات الحاسوب208763
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى صفا نزار عبدالفتاح محمودىندسة تقنيات الحاسوب208864
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى رشا محمود إسماعيؿ  عزيزىندسة تقنيات الحاسوب208965
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى مروة عبداهلل أحمد شريؼىندسة تقنيات الحاسوب209066
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد ذنوف محمد يونسىندسة تقنيات الحاسوب209167
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى دعاء أسعد عبدالرزاؽ أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب209268
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر يونس عبد حمد نايؼىندسة تقنيات الحاسوب209369
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى فرح صباح عبدالمجيد فتوحيىندسة تقنيات الحاسوب209470
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر مسعود مرعي حسف عباويىندسة تقنيات الحاسوب209571
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد عبدالكريـ حسف عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب209672
2010-2009الثانيمسائيمقبوؿذكر ميند محمود محمد ذنوفىندسة تقنيات الحاسوب20971



2010-2009الثانيمسائيمقبوؿذكرأثيرقحطاف عبدالرزاؽ مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب20982
2010-2009األوؿصباحي"جيد جداذكر يحيى زكريا يحيى محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية20991
2010-2009األوؿصباحيجيد ذكر إحساف عبدالعظيـ ذنوف يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية21002
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى عمرة عبداهلل يونس ذنوف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية21013
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمد حجي سيدو بشار ىندسة تقنيات االجيزة الطبية21024
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر سالـ زويد فتحي عبدىندسة تقنيات االجيزة الطبية21035
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمد مجيد حسيف عشةىندسة تقنيات االجيزة الطبية21046
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى أسيؿ سعد عزيز إسماعيؿ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية21057
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر أحمد جياد حمد يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية21068
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى نور ميسر جاسـ محمد توفيؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية21079
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى لبنى باسؿ محسف ياسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية210810
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى عال عبدالكريـ ماؿ اهلل حموديىندسة تقنيات االجيزة الطبية210911
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد مييدي فتحي عباسىندسة تقنيات االجيزة الطبية211012
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ندى فخري محمد اميف حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية211113
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى غفراف غزواف ذياب حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية211214
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى نورا ماجد حميد حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية211315
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى دعاء لقماف محمد حموىندسة تقنيات االجيزة الطبية211416
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى صفا منير يحيى حموىندسة تقنيات االجيزة الطبية211517
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى أسماء أحمد بكر عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية211618
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ الديف أسامة يونس محي الديفىندسة تقنيات االجيزة الطبية211719



2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد محمد ضياء يونس سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية211820
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حارث عوؼ عبدالرحمف جرجيسىندسة تقنيات االجيزة الطبية211921
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى نور محمد جالؿ داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية212022
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل إبراىيـ  أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية212123
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر فادي جناف عبداؿ جندوىندسة تقنيات االجيزة الطبية212224
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر خالد مظير عمي خمؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية212325
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى زحؿ ماىر محمد سامي حميدىندسة تقنيات االجيزة الطبية212426
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر وليد نبيؿ قاسـ يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية212527
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رشا أسامة عبدالعزيز يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية212628
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمر أياد أمجد عبدالرزاؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية212729
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر صفواف محمد عمي حسيف عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية212830
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى داليا راشد مظفر سعيد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية212931
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ماجد مجيد قادر مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية213032
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى يسرى حيدر عمي مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية213133
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رغدة عبدااللو محمود يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية213234
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رنا رياض سعيد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية213335
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رغد عادؿ حميد حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية213436
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر زكريا يحيى توفيؽ يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية213537
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء جاسـ عصري يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية213638
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر إبراىيـ  محمد سالـ قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية213739



2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى نور لؤي غانـ سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية213840
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر يزف نزار عبدالرزاؽ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية213941
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أنس مظفر يحيى صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية214042
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر بيرؽ محمود عباوي يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية214143
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى نورة عبدالعزيز حسف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية214244
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى أسماء جاسـ محمد يونس ىندسة تقنيات االجيزة الطبية214345
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى سماء موفؽ سعيد داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية214446
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى أنفاؿ عامر محمد سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية214547
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد مناؼ محمد حسف ناصرىندسة تقنيات االجيزة الطبية214648
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمار حسف عسكر موسىىندسة تقنيات االجيزة الطبية214749
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمي بشار عمي احسافىندسة تقنيات االجيزة الطبية214850
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى صبا أحمد سميماف عبدىندسة تقنيات االجيزة الطبية214951
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حسيف سعد إسماعيؿ  عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية215052
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثىبركة قحطاف طارؽ يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية215153
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى رغد طالب محمود فارسىندسة تقنيات االجيزة الطبية215254
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى شيد نواؼ عبد يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية215355
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى رحمة حكمت محمد صالح عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية215456
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى مروة رياض جاسـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية215557
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى سارة وليد سعداهلل حمدوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية215658
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر فادي سعد فائؽ عزيزىندسة تقنيات االجيزة الطبية215759



2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر أشرؼ بكر أحمد بكرىندسة تقنيات االجيزة الطبية215860
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى زينب عامر زكي داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية215961
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر سعد محسف حسف يعقوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية216062
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى زينة عبدالرحمف سمطاف عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية216163
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى سموى عبداهلل يوسؼ عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية216264
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى رنا مظفر صبيح إسماعيؿ  ىندسة تقنيات االجيزة الطبية216365
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى ضحى رافع عبدالعزيز عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية216466
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى آالء داؤد خميؿ داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية216567
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر زيد خميؿ إبراىيـ  حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية216668
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى آية ذاكر زكي عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية216769
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى زبيدة محمد صبحي عبد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية216870
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى سوزاف طو ىادي أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية216971
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر محمود غانـ محمد حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية217072
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى نور عصاـ إسماعيؿ  إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية217173
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمي مصدؽ نجيب صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية217274
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عبدالقادر بشير أحمد يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية217375
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى ىند نزار عبدالقادر قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية217476
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي فيصؿ مجيد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية217577
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى آفيف أكـر محمد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية217678
2010-2009األوؿصباحيجيد ذكر فيصؿ فالح يوسؼ يعقوبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21771



2010-2009األوؿصباحيجيد ذكر عمي محمد شريؼ خابور ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21782
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر عمر شاىر محمد صالح حموديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21793
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر رأفت محمد رفعت صالح عبدالقادرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21804
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر عبداهلل عالءالديف حسيف حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21815
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر طيؼ منيؿ خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21826
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمد فوزي محسف عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21837
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى نور فارس عبدااللو محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21848
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر شوكت محمد يونس ماؿ اهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21859
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمد برىاف محمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية218610
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر حسيف فتحي حمادي رحيؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية218711
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمد نشواف أمجد محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية218812
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى شيالف رشيد حسيف جيجوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية218913
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر آالف خضر حسقيؿ توماىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219014
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر عمر عبدالستار جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219115
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى يعرب أحمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219216
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد ثائر سعدوف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219317
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر سفياف عبدالخبير سالـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219418
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالعزيز مولود خضر حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219519
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر إبراىيـ  محمد يوسؼ حسيف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219620
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رواء جاسـ محمد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219721



2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد عبدالغني قاسـ يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219822
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ظي فواز سعيد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية219923
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى شيماء يوسؼ ياسيف طو ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220024
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر شاىر حمد صالح حجيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220125
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد محمد سطاـ حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220226
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حاـز إبراىيـ  أحمد سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220327
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة ناظـ سالـ عبوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220428
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد رزاؽ محمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220529
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالعزيز أحمد عزيز محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220630
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ريـ عدناف خضر ناصر ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220731
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ماىر محمد أميف عبوش حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220832
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد فتحي عبيد داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية220933
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمي حاـز عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221034
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر كـر صبحي نعيـ سميماف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221135
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عبداهلل خمؼ عبيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221236
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أنمار أحمد عزيز شيابىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221337
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رغد أحمد إسماعيؿ  خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221438
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ىديؿ عمي فتحي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221539
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى وسف غانـ ذياب حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221640
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمود حامد محمد عمي محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221741



2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة محمد إسماعيؿ  محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221842
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى غدير سالـ عبد نوح عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية221943
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أميف عبدالوىاب حاـز يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222044
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد خالد جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222145
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى زىراء عصاـ يونس فتحيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222246
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حاتـ أمير محمود فتحيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222347
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف مرعي حسف أسعدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222448
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى أطياؼ عزالديف محمد عباسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222549
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى منار محمد عبدالقادر مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222650
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد سميماف ظاىر إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222751
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عصاـ محمد إبراىيـ  مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222852
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمي حميد حبيب ىواشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية222953
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ناطؽ محمدطاىر خضر محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223054
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر يونس حبيب محمود غزاؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223155
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر خمدوف سمماف مصمح عميويىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223256
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر سيؼ فائزفتاح احميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223357
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد سالـ محمد سويؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223458
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر وعد عمي عباويىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223559
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى فرح وعداهلل بشير متيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223660
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر محمود سعيد أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223761



2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى سوليف محسف صالح دولتىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223862
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى إيماف احساف الياس حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية223963
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى آمنة عصاـ إدريس محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224064
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى دعاء جاسـ محمد صالح إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224165
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى ظفر تركي بيدر نجرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224266
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي يونس عبدالحافظ جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224367
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر زيد بيجت عمي محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224468
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى تغريد صالح خضر إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224569
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر بشير فارس بشير قاسـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224670
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر زيد نزار نوري ياسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224771
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى رؤى طو أخضير عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224872
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر عادؿ محمود عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية224973
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر أبي عصاـ محمد محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225074
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عبيدة غيث عبدالوىاب صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225175
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى شيماء ىشاـ يوسؼ عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225276
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى رنا عبدالكريـ رشيد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225377
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر ياسر رافع بديوي عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225478
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمي صباح محمد سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225579
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد عبداهلل سميماف أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225680
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر ميند فوزي محمود حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225781



2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى ىند كماؿ مصطفى عبدالسالـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225882
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر ياسر عيسى وىبي مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية225983
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر زىير محمد فوزي حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226084
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر فتحي عباس أحمد حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226185
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر قتيبة يوسؼ شيت جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226286
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر معاذ زىير سعيد موسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226387
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر سير نواؼ إبراىيـ  شاىرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226488
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد عصاـ محمد طاىرسميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226589
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عدناف محمد عبوش حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226690
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عباس محمود أوغور أنورىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226791
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر سعد ىزاع إسماعيؿ  خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226892
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عمار نوفؿ صديؽ بشيرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية226993
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر لؤي كماؿ أوراىا نعمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية227094
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد سمير حسيف حيدرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية227195
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر سيد عالء الديف صديؽ نايؼ حاتـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية227296
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عمر محمد محمود الياسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية227397
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي عبداهلل سعدوف عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية227498
2010-2009األوؿصباحي"جيد جداذكر إيياب شياب أحمد يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22751
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمود سمير محمد طوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22762
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر أحمد ىاني غانـ أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22773



2010-2009األوؿصباحيجيدذكر عبدالواحد خضر أحمد ناصرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22784
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر مازف محمد ثائر عبدالرحمف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22795
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر صبري زىير نجـ عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22806
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى عفراء موفؽ شوقي داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22817
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ىيثـ أحمد خضر عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22828
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أنمار سبياف رشيد أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22839
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر مرواف فرحاف فرماف خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ228410
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ياسر ميدي صالح إسماعيؿ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ228511
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى مروة عدناف أسعد محمد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ228612
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى أكـر حسف طوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ228713
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر إبراىيـ  حسيف محمد عطيةىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ228814
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر مسمـ عقيؿ إسماعيؿ  خميؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ228915
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أوس جاسـ أحمد خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229016
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر سرمد نصرت سعيد منصورىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229117
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عبداهلل محمد رمضافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229218
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمر موفؽ يحيى أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229319
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمار عبدالكريـ عمي إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229420
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عقيؿ محمود فتاحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229521
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد برىاف الديف عبدالرزاؽ يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229622
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حسف ضياء حسيف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229723



2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد خمؼ حمو سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229824
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عمادالديف محمد سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ229925
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أنمار ذنوف يونس قاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230026
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حذيفة ضياء عبداهلل طوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230127
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمي محسف عزيز مجيد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230228
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر مؤمف محي الديف محمد صالح يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230329
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ىاني ىيكؿ حنا اسحاؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230430
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر صفواف ىشاـ خيري محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230531
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالكريـ صالح عبدالكريـ عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230632
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد وليد يوسؼ عبدالجبارىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230733
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ىيميف عبدالكريـ بيناـ يعقوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230834
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف وجيو محمد أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ230935
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر حساـ عبدالوىاب محمد شريؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231036
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أياد أحمد نزاؿ خضرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231137
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أثير نعمت حاجـ مطرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231238
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ريموف الزكيف عبداالحد داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231339
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمر يونس حمادة عمرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231440
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أبي أكـر محمد محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231541
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ياسر الياس إبراىيـ  عزوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231642
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب محمد عبدالوىاب حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231743



2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد نبيؿ توفيؽ غزاؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231844
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى نور خميؿ إبراىيـ  عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ231945
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر رائد حاـز يوسؼ بكرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232046
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عرفات محمد أحمد محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232147
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر ميند سعد نعماف محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232248
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى رنا جماؿ عبدالكريـ خميؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232349
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر ىشيار عبدالقادر رشيد عبدالقادرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232450
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر بياءالديف نجـ الديف غصوب محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232551
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر وليد خالد عبد حسف ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232652
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد أحمد فتحي زيدافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232753
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد عبدالعزيز محمود سميـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232854
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد عمي محمد ايوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ232955
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى فرح عبدالخالؽ محمد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233056
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى عال مصدؽ طالب خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233157
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر أنس سمماف عبدالمجيد سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233258
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر محمود يوسؼ يحيى ياسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233359
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر ميند منذر محمد صالح خطابىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233460
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر أسامة صالح إبراىيـ  عبدالقادرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233561
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عبدالناصر قتيبة عبدالعزيز عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233662
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى إيماف عمي خميؿ سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ233763



2010-2009األوؿصباحي"جيد جداذكر ميند سميـ غريب سميـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23381
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر أحمد جالؿ خميؿ جدوعىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23392
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر إيياب عصاـ عزيز أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23403
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر حيدر تركي عبد حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23414
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر عمر سميماف سعيد سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23425
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمود حكمت طاىر عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23436
2010-2009األوؿصباحيجيدأنثى فردوس جاسـ محمد أميفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23447
2010-2009األوؿصباحيجيدذكر محمد عادؿ خمؼ حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23458
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر ياسيف نورالديف بياءالديفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23469
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد خميؿ إبراىيـ  حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات234710
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمر رائد محمد نوري حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات234811
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمر محسف عمي حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات234912
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمار رجب مرعي حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235013
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر إبراىيـ  أحمد عمي محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235114
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى صابريف غانـ مجيد محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235215
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر يوسؼ رياض خضر محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235316
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر بيرؽ خالد إبراىيـ  فوزيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235417
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى دعاء فاروؽ فتحي عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235518
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر جوف جورج ميخائيؿ كروميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235619
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رواء وعداهلل محمد مصطفىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235720



2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى سالي موفؽ توما نوناىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235821
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رؤى عماد صميوا يونافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات235922
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رشا سبياف غانـ حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236023
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر محمد سالـ محمد طوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236124
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى آماؿ جماؿ محمد عمي مجيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236225
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى بيماف عزاـ محمد عزاـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236326
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر طاىر وليد طاىر عبدالعزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236427
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى رند فائز وديع عزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236528
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى فنار دثار عمي عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236629
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى حوراء حيدر يونس عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236730
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى إسراء فاروؽ محمد عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236831
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر سامر عبد صادؽ يوسؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات236932
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمرموفؽ ذنوف يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237033
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى إسراء غانـ حسف داؤدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237134
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى حياة سرمد محمد رشيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237235
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة محمد حميد عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237336
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى فرح موفؽ سعيد سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237437
2010-2009األوؿصباحيمتوسطذكر عمي ياسر غانـ محمد نوريىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237538
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى آية عبدالعالي عبداهلل صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237639
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى براء عمي رجب محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237740



2010-2009الثانيصباحيمتوسطذكر طميع محمد طميع عزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237841
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ديمف حسيف جمبي أسعدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات237942
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى إيناس مازف بطرس حناىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238043
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى إيماف غانـ محمود غائبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238144
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى صفا يونس رشيد أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238245
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد فواز ىايس أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238346
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى أنوار باسؿ داود متيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238447
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى كـر غانـ نايؼ داؤدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238548
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى ريـ خالد يونس فتحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238649
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى وجداف طارؽ برىاف عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238750
2010-2009األوؿصباحيمتوسطأنثى إيناس محمد توفيؽ نجـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238851
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى تيسير يحيى عبدالرزاؽ يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات238952
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر يحيى قيس رؤوؼ حناىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239053
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر شاكر أحمد خضير محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239154
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى آية أياد خميؿ إسماعيؿ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239255
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر ياسر طالؿ ذنوف يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239356
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿأنثى إسراء جماؿ عبدالكريـ صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239457
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر ىيماف لواء مرعي حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239558
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى مروة خيرالديف يحيى يونس ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239659
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى نسريف عسكر أحمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239760



2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر ضياء نصراهلل محمد زيدافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239861
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر مصطفى نائؿ نذير جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات239962
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر فاضؿ محمد عبدالرزاؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240063
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر ياسر سعود خمؼ لزاـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240164
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد حميد حسيف جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240265
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى رندة وعد يونس ياقوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240366
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثىميا محسف ياسيف محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240467
2010-2009األوؿصباحيمقبوؿذكر حمد مراد حمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240568
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عبداهلل صالح حسف صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240669
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر نوزاد خوشابا يوسؼ حناىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240770
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى شيد خالد محمود داؤدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240871
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر يونس جاسـ أحمد جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات240972
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكرعبدالرحمف إسماعيؿ  ىادي محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات241073
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر عبدالحافظ إبراىيـ  خضر عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات241174
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿأنثى إسراء محمد حاجو حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات241275
2010-2009الثانيصباحيمقبوؿذكر بكر جاسـ حسف رشيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات241376
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر أسامة عبدالكريـ قاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب24141
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر سرمد بساـ حاـز فضيؿىندسة تقنيات الحاسوب24152
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر ساالر جماؿ رشيد محمدىندسة تقنيات الحاسوب24163
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر عمي ماىر عبدالحميد عبدالمجيدىندسة تقنيات الحاسوب24174



2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر عمر ىاتؼ محمد عبدالرحمفىندسة تقنيات الحاسوب24185
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر عمي إبراىيـ  خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب24196
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر يحيى محمد شفيؽ يحيى قاسـىندسة تقنيات الحاسوب24207
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر خالد طارؽ ذنوف يونسىندسة تقنيات الحاسوب24218
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى سرى رائد خميؿ يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب24229
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى تمارة ىيثـ غانـ جاسـىندسة تقنيات الحاسوب242310
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر أنس عبداهلل داؤد توماىندسة تقنيات الحاسوب242411
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى آمنة فارس عبداهلل بدرىندسة تقنيات الحاسوب242512
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى دينا أياد غانـ ناصحىندسة تقنيات الحاسوب242613
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى شيماء نجدت حسف ميرخافىندسة تقنيات الحاسوب242714
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر أزىر حامد الياس خضرىندسة تقنيات الحاسوب242815
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى شيد جاسـ محمد إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب242916
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى سمية باسؿ صديؽ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب243017
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى أنساـ عبود فرحاف عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب243118
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر غساف عبدالحميد سعيد بطرسىندسة تقنيات الحاسوب243219
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى بياف نعمة يونو منصورىندسة تقنيات الحاسوب243320
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى إلياـ أحمد عبداهلل ذيبىندسة تقنيات الحاسوب243421
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آية خميؿ إبراىيـ  صالحىندسة تقنيات الحاسوب243522
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة عبدالمنعـ مصطفى محمد ىندسة تقنيات الحاسوب243623
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر ميالد وعد نوري بطرسىندسة تقنيات الحاسوب243724



2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ماري مؤيد اسحؽ خضرىندسة تقنيات الحاسوب243825
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى مريـ سالـ إبراىيـ  حناىندسة تقنيات الحاسوب243926
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر يحيى محمود محمد طاىرىندسة تقنيات الحاسوب244027
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى بمسـ جاسـ قاسو يوسؼىندسة تقنيات الحاسوب244128
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى منار جورج ىرمز ياقوىندسة تقنيات الحاسوب244229
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى عبير سعد عائد جاسـىندسة تقنيات الحاسوب244330
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ريـ انتصار كامؿ رزوقيىندسة تقنيات الحاسوب244431
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ىديؿ طو ياسيف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب244532
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى أنساـ سامي عبد محمدىندسة تقنيات الحاسوب244633
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد سالـ صالح محمدىندسة تقنيات الحاسوب244734
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر سفياف إسماعيؿ  عبوش حسيفىندسة تقنيات الحاسوب244835
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى مروة عمي محمد محمودىندسة تقنيات الحاسوب244936
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ميسـ رائد سالـ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب245037
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى تغريد خميؿ إبراىيـ  سعيدىندسة تقنيات الحاسوب245138
2011-2010الثانيصباحيمتوسطذكر بكر صييب عبداهلل صالحىندسة تقنيات الحاسوب245239
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر صالح خضر أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب245340
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر رشد حاـز يونس طوىندسة تقنيات الحاسوب245441
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى فرح نشواف مؤيد صديؽىندسة تقنيات الحاسوب245542
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى بيداء نوفؿ محمد زكي إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب245643
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى روناؾ الياس حنا متيىندسة تقنيات الحاسوب245744



2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر يوسؼ ادريس إبراىيـ  محمدىندسة تقنيات الحاسوب245845
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر مخمد صالح محمد عبدالعزيز ىندسة تقنيات الحاسوب245946
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر سييـ ىيثـ محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب246047
2011-2010األوؿمسائيمقبوؿذكر حسيف عايد عطية عبدىندسة تقنيات الحاسوب24611
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر عبداهلل قاسـ بكتاش عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية24621
2011-2010األوؿصباحيجيد ذكر عبدالرحمف خالد عيسى رمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية24632
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى ىبة عبدالواحد محمد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية24643
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر عبدالرحمف وليد حميد مجيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية24654
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى رقية معتز محمود سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية24665
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر أحمد محمد زىدي جالؿ سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية24676
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى سيؿ لقماف محمد يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية24687
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى أمامة ىاتؼ فاضؿ خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية24698
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة قيس عبدالجبار حامدىندسة تقنيات االجيزة الطبية24709
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى إسراء محمد إبراىيـ  داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية247110
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آف بولص يعقوب اسحؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية247211
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب خالد محمد عمي شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية247312
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى زبيدة تيمور عبدالستار صديؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية247413
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء خشماف حسف عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية247514
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ىالة مظفر عارؼ ناجيىندسة تقنيات االجيزة الطبية247615
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ظفر سعد ذنوف يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية247716



2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة ربيع عزيز مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية247817
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب ماجد صالح أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية247918
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى زىراء نشواف إسماعيؿ  خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية248019
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد صالح عمر أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية248120
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى رفؿ مسعود ىاني سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية248221
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء محمد جالؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية248322
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى لينا عالءالديف طو محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية248423
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة ليث عبد محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية248524
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر سالـ محمد طاىر يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية248625
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر أنس طالؿ يحيى إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية248726
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة طو محمد طوىندسة تقنيات االجيزة الطبية248827
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ميس سعد فخرالديف أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية248928
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد نبيؿ عبداهلل شاىيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية249029
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر زيد فارس ياسيف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية249130
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة عمار محمد شياب أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية249231
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى رضاء عادؿ عبدالوىاب عزالديفىندسة تقنيات االجيزة الطبية249332
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر سرمد محمد عمي أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية249433
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى نورا مازف شيت محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية249534
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر محمد نجواف توفيؽ شريؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية249635
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى أنفاؿ ثائر محمد شريؼ حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية249736



2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ىبة مازف رجب خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية249837
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عامر عبداهلل جميؿ جدوعىندسة تقنيات االجيزة الطبية249938
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ىند عبدالسالـ عبدالجبارىندسة تقنيات االجيزة الطبية250039
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة محمد أميف جاسـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية250140
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى سارة عصاـ كامؿ رزوقيىندسة تقنيات االجيزة الطبية250241
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر ربيع فارس حيدر حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية250342
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر حاـز أحمد حاـز عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية250443
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى ىبة سامي حميد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية250544
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى زىراء عصاـ أحمد عبدالرحيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية250645
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد أسامة إبراىيـ  عزاويىندسة تقنيات االجيزة الطبية250746
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر ميند محمود محمد قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية250847
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد الياس أحمد خضرىندسة تقنيات االجيزة الطبية250948
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر مرفأ أحمد يونس خضرىندسة تقنيات االجيزة الطبية251049
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى زينب عبدالكريـ محمد صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية251150
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى إفوف مكـر سنادة عوضىندسة تقنيات االجيزة الطبية251251
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر قيس أحمد اعبيد منديؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية251352
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى بسمة فارس حامد محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية251453
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى رفؿ صباح أسعد صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية251554
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر يونس دريعي عباس محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية251655
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر وسيـ رعد نجيب داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية251756



2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى ألحاف محمد جميؿ غائب عباسىندسة تقنيات االجيزة الطبية251857
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر محمد عبدالجميؿ إبراىيـ  سمطافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25191
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر أسامة خيرالديف محمود عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25202
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر إبراىيـ  فرات فخرالديف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25213
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر عمرجاسـ محمد يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25224
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر فالح فرج طوبيا سطيفوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25235
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر حسف وليد يونس حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25246
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر عمر شكر محمد صالح عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25257
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر عمي فائؽ فزع حنؾىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25268
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى حسيف إبراىيـ  محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25279
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر ليث عبدالجبار حمدي عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية252810
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر ياسر زكي عبود حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية252911
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر محمد مقداد نذير حميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253012
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر غانـ معروؼ غانـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253113
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر يزف بساـ ذنوف مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253214
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ريـ باسـ عبدالمحسف محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253315
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى زياف حاتـ عزيز محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253416
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر غساف عدناف جياد حموديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253517
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر خالد خمؼ محمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253618
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى مروج حاـز حميد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253719



2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى دجانى ميند عبدالحميد خضرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253820
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر سيؼ الديف شكر محمود عاشورىندسة تقنيات القدرة الكيربائية253921
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى لمياء ممتاز قادر أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254022
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى صفا رياض أحمد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254123
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر منير ماىر عمي عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254224
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى صفا معف عزالديف مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254325
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى نور حبيب محمود أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254426
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر معد منذر محمد زكي قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254527
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر حسف حسيف عمي محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254628
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر بشار شحاذة عبداهلل حميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254729
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر أنس أحمد مجيد أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254830
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر حسف عامر يحيى رحاويىندسة تقنيات القدرة الكيربائية254931
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آية طو ياسيف شريؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255032
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر حسف عمي عطية إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255133
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى سرى جاراهلل جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255234
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى أخيرة إبراىيـ  صييؿ خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255335
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى سعيد مصطفى أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255436
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عمي رياض عمي سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255537
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر محمد خالد أحمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255638
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى فرح محمد طو محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255739



2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر يحيى سعد أحمد إسماعيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255840
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة حميد حاجي صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية255941
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عبيدة منيب أسعد محمد صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256042
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد ثائر أميف شاىيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256143
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر أيوب سالـ داؤد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256244
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى زماف سعد عادؿ سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256345
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى كمثـو عبداهلل حسف أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256446
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى صفا خالد قاسـ يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256547
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر رامي حبيب حسف عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256648
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر مؤيد خمؼ عمي محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256749
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر مؤمف معتمد إدريس طوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256850
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر زيد حساـ حنوف فالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية256951
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر فادي ألياس شابا بطرسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية257052
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر زيدوف عبيد حمادي حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية257153
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى ساىرة فاضؿ قاسـ خميؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية257254
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر رغداف محمد عمي محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية257355
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر أياد داؤد سميماف محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25741
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر بديؿ محمد بشير أحمد حمو ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25752
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى سرى ساىر يوسؼ سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25763
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى ىناء حسف إسماعيؿ  عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25774



2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى زينب غساف محمود سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25785
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى ىيفاء إبراىيـ  إسماعيؿ  حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25796
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى رغد وعداهلل راسـ عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25807
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر يونس محمد يونس محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25818
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر ساالر صباح سامي إسحؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ25829
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر فواز حسف درويش رشوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258310
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء أزىر حميد أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258411
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى سراب خميؿ إبراىيـ  صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258512
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف سالـ يحيى محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258613
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر زيد عمي شعالف رشيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258714
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر أكـر خضير عيسى حماديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258815
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر صييب مقداد داؤد سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ258916
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر محمد نزار يوسؼ أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259017
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل محمد عبدالوىاب محمد نوريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259118
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد حاجي حسيف مموىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259219
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر حسف محمود أحمد إسماعيؿ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259320
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى نور منديؿ عجاج نزاؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259421
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى فرح أحمد عبداهلل سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259522
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف سعد طاىر جرجيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259623
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى دينا سيؼ الديف غصوب محمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259724



2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عمر عزيز صباح محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259825
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر سعيد فخري عبداهلل محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ259926
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى داليا حاـز حسف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260027
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد رشيد محمود رشيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260128
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عادؿ شياب أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260229
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء ثامر عبدالحميـ أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260330
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى إيالؼ عبدالغني عبداهلل جرجيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260431
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر حساـ إبراىيـ  خمؼ عبداهلل ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260532
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى نورا أكـر محمد طاىر يونسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260633
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ألينا سالـ حسقيؿ توماىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260734
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر قصي حامد عبيد إبراىيـ  ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260835
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر وليد إسماعيؿ  نوري إسماعيؿ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ260936
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى إيماف محمود توفيؽ محمد سعيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261037
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد فؤاد عبدالرحمف عبدالرزاؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261138
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر عماد جاسـ محمد فاضؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261239
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد نجـ عبداهلل عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261340
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر ليث ميسر جاسـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261441
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى عال حافظ شياب أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261542
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر لؤي شاىيف جدعاف حمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261643
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر فيد حمد محمود محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261744



2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى نور عمي سرحاف خضر ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261845
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى زىراء قاسـ عزيز جوادىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ261946
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر مصطفى أكـر حمدوف سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262047
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر قصي وعداهلل حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262148
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر عبداهلل أكـر قاسـ صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262249
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر كمير فصيح خضر عولوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262350
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى سرى عزالديف محمد شيت محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262451
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر تركي أحمد حسيف عمي عبداهلل ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262552
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر عبدالرحمف عمي محمد صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262653
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر إسماعيؿ  حسيف كيندؿ أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ262754
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر عمي جياد حمد يوسؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26281
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر حسف حسيف عمي أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26292
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر أنس أمجد عزالديف أيوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26303
2011-2010األوؿصباحي"جيد جداذكر مصطفى ناظـ غانـ سعيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26314
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر محمد عبدالكريـ ماؿ اهلل حموديىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26325
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر سعد ياسيف طو عطيةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26336
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر محمد فارس حاـز يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26347
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر محمد عبداهلل خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26358
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر عبداهلل أنور محمد نوري حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26369
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى سراب محمد إسماعيؿ  محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات263710



2011-2010األوؿصباحيجيدذكر زيد حاـز حسيف توفيؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات263811
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى لمى زياد عبدالقادر حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات263912
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر زيد منير محمد يعقوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264013
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى زىراء محمد يونس ذنوفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264114
2011-2010األوؿصباحيجيدذكر ريفف نافع عبو اسطيفوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264215
2011-2010األوؿصباحيجيدأنثى سماح نجيب فتوحي ىابيؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264316
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى  باف سحاب حالوب عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264417
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى جيالف جبرائيؿ إبراىيـ  كوركيسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264518
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عزالعرب وليد حامد حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264619
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى ىديؿ غانـ نايؼ محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264720
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى  جواف سمير عبدالستار عبدالجبارىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264821
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى لينا جعفر صديؽ سعيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات264922
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى  سيى فراس ىاشـ رشيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265023
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر دينوار غياث عبداهلل صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265124
2011-2010األوؿصباحيمتوسطأنثى  إيماف عبداهلل سميماف أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265225
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عمي خمؼ دىاـ حمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265326
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر عمي فاضؿ محمد عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265427
2011-2010الثانيصباحيمتوسطأنثى ضراس طالؿ سمطاف خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265528
2011-2010الثانيصباحيمتوسطذكر عبدالسالـ صديؽ خضر حمكيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265629
2011-2010األوؿصباحيمتوسطذكر موسى عبدالرحمف جمعة عمرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265730



2011-2010الثانيصباحيمتوسطذكر أيمنبشير نوري قاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265831
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر طالؿ ضمير زعياف عبدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات265932
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر عبداهلل نوفؿ كريـ أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266033
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر يزف خالد عبدالعزيز عبدالفتاحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266134
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى ورقاء عماد عبدااللو محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266235
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى صابريف عبدالكريـ شالش حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266336
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد رائد مجيد محمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266437
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر مشتاؽ سميماف مطمؾ صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266538
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر داؤد نعمة حسيف درويشىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266639
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى ميسـ سمير عبدالرزاؽ عبدالفتاحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266740
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى نجالء أحمد محمود حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266841
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿأنثى آمنة سرمد حاـز عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات266942
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر صييب عبداهلل إسماعيؿ  خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267043
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد عمار أحمد قاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267144
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿذكر رافع عبدالرحمف مطمؾ صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267245
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر أوس فالح عبد حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267346
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر ليث ىماـ ضياء محمد نجيبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267447
2011-2010األوؿصباحيمقبوؿأنثى  ألينا خوشابا نيقو جيكوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267548
2011-2010الثانيصباحيمقبوؿذكر مصعب آزاد ذنوف يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات267649
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداأنثى  زينب وعد محمد خمؼىندسة تقنيات الحاسوب26771



2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر إبراىيـ  محمد يونس عبدالفتاحىندسة تقنيات الحاسوب26782
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى نبأ محمد خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب26793
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى نور محمد بشير إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب26804
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر أسامة سالـ أحمد سمطافىندسة تقنيات الحاسوب26815
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى براء بديع سعيد حميدىندسة تقنيات الحاسوب26826
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر محمود حميد قحطاف يونسىندسة تقنيات الحاسوب26837
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى رحمة مؤيد أميف إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب26848
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثىإيماف عمي محمد جربوعىندسة تقنيات الحاسوب26859
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى براء معد عدناف شيابىندسة تقنيات الحاسوب268610
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر عالء منيؿ خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب268711
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى داليا فائز فضيؿ سميـىندسة تقنيات الحاسوب268812
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى رغدة محمد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب268913
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى نور عبداهلل محمد شاىيفىندسة تقنيات الحاسوب269014
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكرعمي سمير سالـ حسفىندسة تقنيات الحاسوب269115
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالكريـ يونس عمي حسيفىندسة تقنيات الحاسوب269216
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثىزبيدة سعدي خميؿ إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب269317
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سراء حميد مشوح غربيىندسة تقنيات الحاسوب269418
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سجى سييؿ نجـ عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب269519
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى نور وعداهلل رجب حسيفىندسة تقنيات الحاسوب269620
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمر صادؽ عمي أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب269721



2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى ايفي عماد يوسؼ سممافىندسة تقنيات الحاسوب269822
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى حنيف نياد حمدي إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب269923
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمر خميؿ محمود أميفىندسة تقنيات الحاسوب270024
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى تغريد خالد خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب270125
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى ميعاد صباح مجيد محمدىندسة تقنيات الحاسوب270226
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى أنوار صالح حبو حسفىندسة تقنيات الحاسوب270327
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عامر فاضؿ حمو يونسىندسة تقنيات الحاسوب270428
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر زكريا عيداف جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب270529
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى كـر فارس مدحت جرجيسىندسة تقنيات الحاسوب270630
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى ىبة محمد عبدالحميد أبو المكاـرىندسة تقنيات الحاسوب270731
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر أزىر خيري حسف خدرىندسة تقنيات الحاسوب270832
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد غانـ فاضؿ عبدىندسة تقنيات الحاسوب270933
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي حميد سعيد ميديىندسة تقنيات الحاسوب271034
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد حميد رشيد جميؿىندسة تقنيات الحاسوب271135
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداأنثى إيماف حساـ الديف محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية27121
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى ىبة سفياف إبراىيـ  عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية27132
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى ىدى دحاـ بدر محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية27143
2012-2011االوؿصباحيجيدذكر ميند محمد ىشاـ شريؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية27154
2012-2011االوؿصباحيجيدأنثى زىراء مطيع سعدي عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية27165
2012-2011االوؿصباحيجيدذكر طيؼ عبدالنافع محمد يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية27176



2012-2011االوؿصباحيجيدأنثى رشا جماؿ عبدالكريـ صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية27187
2012-2011االوؿصباحيجيدأنثى إخالص حسف جرجيس محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية27198
2012-2011االوؿصباحيجيدأنثىسارة عبدالناصر محمد طاىرىندسة تقنيات االجيزة الطبية27209
2012-2011االوؿصباحيجيدأنثى إكراـ قيدار عبدالعزيز عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية272110
2012-2011االوؿصباحيجيدذكر يحيى إبراىيـ  أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية272211
2012-2011االوؿصباحيمتوسطذكر حساـ عامر محسف محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية272312
2012-2011االوؿصباحيمتوسطأنثى شيد مطيع سعدي عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية272413
2012-2011االوؿصباحيمتوسطأنثى رسؿ صميـ شاكر محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية272514
2012-2011االوؿصباحيمتوسطذكر عودة عبداهلل إسماعيؿ  دىشىندسة تقنيات االجيزة الطبية272615
2012-2011االوؿصباحيمتوسطأنثى رسؿ عمي محمد عمرىندسة تقنيات االجيزة الطبية272716
2012-2011االوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة عامر أحمد عطوىندسة تقنيات االجيزة الطبية272817
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عقيؿ سامي عقيؿ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية272918
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى إيناس باسـ مارزينا عازرىندسة تقنيات االجيزة الطبية273019
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى نور ضياء أحمد عبدالقادرىندسة تقنيات االجيزة الطبية273120
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمي سعد محمد عمرىندسة تقنيات االجيزة الطبية273221
2012-2011الثانيصباحيمتوسطذكر محمود إسماعيؿ  صالح محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية273322
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى رحيؽ زياد عزيز حميدىندسة تقنيات االجيزة الطبية273423
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أسامة أمير حاـز عبدالعزيزىندسة تقنيات االجيزة الطبية273524
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمر جرجيس عمير عباسىندسة تقنيات االجيزة الطبية273625
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى رنيف راكاف ادريس نايؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية273726



2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة حسف مظفر يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية273827
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى بثينة أحمد خمؼ أسودىندسة تقنيات االجيزة الطبية273928
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى شيماء عطية رشيد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية274029
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر  عدي عمار محمد شيابىندسة تقنيات االجيزة الطبية274130
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر مصعب ماىر عبدالرزاؽ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية274231
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر نبيؿ حمدوف محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية274332
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى رند سعيد إيشوع أبمحدىندسة تقنيات االجيزة الطبية274433
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى ديانا محمد ممتاز عبدالمطيؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية274534
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى زىراء عامر محمد يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية274635
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى عناف عدناف عبدالغني بشيرىندسة تقنيات االجيزة الطبية274736
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى سارة مازف محمد إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية274837
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى رشا طالؿ نذير مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية274938
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى حنيف كنعاف عبداهلل محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية275039
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر سمير سعداهلل عمي عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية275140
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى مريـ عمي أحمد إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية275241
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر  محمد أنور يونس سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية275342
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر  محمد أياد أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية275443
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد محمد جاسـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية275544
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى رؤى معف عبد إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية275645
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر سميماف عامر داؤد سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية275746



2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى ميسـ سالـ اسحؽ بوتانيىندسة تقنيات االجيزة الطبية275847
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر مؤمف سالـ سعيد يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية275948
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر عبدالرحمف محسف إبراىيـ  عزيزىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27601
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر سيؼ سعد محمود محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27612
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر سعداهلل محمد محمود غائبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27623
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر ىشاـ محمد محمود عباسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27634
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر أحمد محمد موسى فرحافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27645
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر مؤمف أحمد يونس محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27656
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر محمود خالد حاـز طوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27667
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر عمار صائيؿ عبد عمرافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27678
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر بيتر رحيـ بطرس كوركيسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27689
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى آالء خالد إبراىيـ  أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية276910
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر عبدالحكيـ نبيؿ يحيى جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277011
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى ريـ ثائر غانـ بشيرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277112
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر نور صباح حادث تركيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277213
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر صالح ميدي صالح محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277314
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر عمر موفؽ سالـ نوريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277415
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر أحمد فتحي ذنوف سميرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277516
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر أيمنغساف بشير محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277617
2012-2011االوؿصباحيجيدذكر ياسيف فارس ياسيف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277718



2012-2011االوؿصباحيجيدذكر نشأت أحمد مصطفى عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277819
2012-2011االوؿصباحيجيدذكر غدير نزار إبراىيـ  أميفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية277920
2012-2011االوؿصباحيمتوسطذكر أحمد سعد عبدالعزيز ذنوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278021
2012-2011االوؿصباحيمتوسطذكر يونس عبدالكريـ عامر فتحي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278122
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر صفواف صائيؿ عبد عمرافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278223
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عبداليادي سميماف حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278324
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر محمد وحيد ياسيف جساـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278425
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر بدر مؤيد محي الديف قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278526
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكرسالـ إسماعيؿ  موسى ميديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278627
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى حناف رافع سميماف محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278728
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى عمياء حاـز يونس سمطافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278829
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر كـر سمير قاسـ خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية278930
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة عوؼ عبدالرحمف حماديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279031
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد عباس صالح خضرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279132
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب صفاء أحمد يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279233
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمي مييدي صالح أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279334
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل حسف عبدالعزيز عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279435
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر حسف صالح عبدالرزاؽ حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279536
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر فيد صالح عبدالكريـ عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279637
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد خضير محمود عزوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279738



2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر زيد مصعب غانـ سعداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279839
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى رؤى داؤد خميؿ داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية279940
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى ورقاء محمد عزيز محمد خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280041
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر إيثار سميماف ياسيف عباسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280142
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب عبدالعظيـ ذنوف يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280243
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد باسؿ حامد الشيخ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280344
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى فرح عائد يحيى عبدالجبار ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280445
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر عبداهلل وليد عبد أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280546
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر بييج حكيـ لقماف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280647
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر ياسر عمار أحمد سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280748
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد فؤاد كريـ أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280849
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى سارة محسف سعيد عمرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية280950
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر خالد محمد يوسؼ حسيف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281051
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر عمر إبراىيـ  رجب جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281152
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر إبراىيـ  أحمد عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281253
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد محفوظ قاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281354
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكريونس رائد محمد نوري حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281455
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد عمي أحمد صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281556
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر أسعد وساـ أنيس خماسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281657
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر مظفر عايد عطية دخيؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281758



2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثىرواء حمد محمد عمرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281859
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكرعمر فواز محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية281960
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثىسناء سعيد داؤد عبدالرحمف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282061
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿذكر مرواف عماد حميد منيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282162
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكرمازف وعد عبداليادي مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282263
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكرقيس حرداف أسود حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282364
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكرمصطفى واثؽ مصطفى يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282465
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد صفاء الديف أميف رحيؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282566
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد خميفة صالح صبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282667
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى ليمى يوخنا داؤد خوشاباىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282768
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر سعود عبدالعزيز عبدالجبار صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية282869
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر وليد طارؽ إبراىيـ  محمد عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28291
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر محمد عبد فرحاف مخمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28302
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر فيصؿ غازي عبدالفتاح عسكرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28313
2012-2011األوؿصباحيجيدذكرعمار عبدالرحمف سميماف عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28324
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر ميند يحيى قاسـ عبدالواحدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28335
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى سناف صديؽ الياسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28346
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر  محمد خالد حمد جنيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28357
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب سعد محمود إسماعيؿ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28368
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر سيؼ حاتـ قيير عبدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ28379



2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر صالح محمد حسيف عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ283810
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عالء موفؽ حامد عمرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ283911
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل يعقوب يوسؼ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284012
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد محمود خضير أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284113
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة يحيى فيد أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284214
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب زكريا جاسـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284315
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر ميند فيصؿ محمد سعيد ماؿ اهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284416
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمر محمد ناظـ جرجيس خضرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284517
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أسامة أكـر يونس عبدالرحمفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284618
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر إحساف محمد عمي إبراىيـ  خميؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284719
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى آالء فواز نايؼ إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284820
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة عبدالحميد أحمد رضاىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ284921
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر منذر موفؽ مخمؼ إدريس ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285022
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر سعد مازف محمد نوري داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285123
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أركاف سالـ يحيى قاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285224
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى عذراء عيد صواج محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285325
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى أفراح سالـ داؤد عزيزىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285426
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سراء خالد يونس عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285527
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى عمياء عادؿ حسيف عمي ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285628
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى أسماء ثائر أحمد يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285729



2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى سرى سعد خمؼ محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285830
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى رؤى قيصر بولص حناىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ285931
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عثماف عبداهلل صبر فاعورىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ286032
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى وئاـ طارؽ عبودي بابيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ286133
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد فواز سعيد فتحيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ286234
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر طالؿ قداح دىاـ نايؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ286335
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر حسيف حسف عثماف حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28641
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداذكر ىشاـ سالـ مراد ظاىرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28652
2012-2011األوؿصباحي"جيد جداأنثى تمارا وليد غانـ مجيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28663
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر أيمنعمي مختار زينؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28674
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر رياف غازي حامد أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28685
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر إحساف عمي شريؼ عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28696
2012-2011األوؿصباحيجيدذكر أحمد محمد حسني كامؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28707
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى رانيا بدراف محمد عمي أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28718
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى إيماف ماجد محسف بشيرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28729
2012-2011األوؿصباحيجيدأنثى رندة سمير محمود نايؼ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287310
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر قيس نامس محمد غضبافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287411
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عزت إبراىيـ  أحمد صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287512
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر ضياء حسف عيداف مرعيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287613
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى دعاء محمد عبد سمطافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287714



2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سالي أحمد توفيؽ أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287815
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر ديفيد سالـ شابا حناىندسة تقنيات البناء واالنشاءات287916
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر  يحيى زياد محمد يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288017
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى نور رائد حمدوف محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288118
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر زيد عبدالموجود عبدالقادر عميويىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288219
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر سدير مظفر جميؿ عبوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288320
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى سماء طارؽ سعداهلل شحاذةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288421
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر فراس عمي فتحي حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288522
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر عمر ثامر حسيف عمي ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288623
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر رضواف ىاني فتحي سمطافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288724
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى  نور باسؿ يونس فتحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288825
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر أنمار خميؿ إبراىيـ  شيابىندسة تقنيات البناء واالنشاءات288926
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر إيياب بسماف عبدالحميد عبدالرحمفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289027
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى زىراء وليد سعدي حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289128
2012-2011األوؿصباحيمتوسطأنثى فتحية عبدالواحد سمطاف عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289229
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى محمد إبراىيـ  خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289330
2012-2011الثانيصباحيمتوسطذكر سعد صباح شاكر رؤوؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289431
2012-2011األوؿصباحيمتوسطذكر حاـز ىاني حاـز فتحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289532
2012-2011الثانيصباحيمتوسطذكر حماد صالح سعيد عمي ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289633
2012-2011الثانيصباحيمتوسطذكر أحمد كريـ عطااهلل أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289734



2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عمار قاسـ جمعة حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289835
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى بسمة أحمد سميماف عمي ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات289936
2012-2011األوؿصباحيمقبوؿأنثى لقاء عزالديف محمد عباسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290037
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى رياـ نجـ عبداهلل عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290138
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر ىاروف رشيد سمياف شريؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290239
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عمر محمد يونس رشيد محمد أميفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290340
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عمي نعمت جماؿ خضرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290441
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى شيد عماد يوسؼ يعقوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290542
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد عاصـ عبد طوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290643
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر أسعد محمد حسيف كاظـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290744
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عبداهلل بياف ياسيف عبدالخضرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290845
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى مياد ممتاز ياسيف محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات290946
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى سارة ماىر محمد عادؿ عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291047
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى إيناس رافد ماؿ اهلل محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291148
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿأنثى سيماء رائد عبد عيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291249
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر ذياب حسيف أحمد فرحافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291350
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر إسماعيؿ  ذنوف حمدوف محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291451
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر عمر نوفؿ عبدالباقي لفتةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291552
2012-2011الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد سمير شكر محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات291653
2013-2012األوؿصباحي"جيد جداذكر مؤمف مؤيد يحيى محمد عمي ىندسة تقنيات الحاسوب29171



2013-2012األوؿصباحيجيد أنثى ىديؿ محمد سمماف عبد ىندسة تقنيات الحاسوب29182
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر عثماف وعداهلل توفيؽ سميماف ىندسة تقنيات الحاسوب29193
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر محمد ثامر صالح داؤد ىندسة تقنيات الحاسوب29204
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى إسراء عبدالسالـ عبدالرحيـ خضر  ىندسة تقنيات الحاسوب29215
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى زينب محمد حسيف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب29226
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر عبداهلل ميند حبيب محمد سعيد ىندسة تقنيات الحاسوب29237
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى شيد بساـ حاـز حسيف ىندسة تقنيات الحاسوب29248
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى سارة سمير محمود حسيف ىندسة تقنيات الحاسوب29259
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى مروة عبدالوىاب جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب292610
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر إحساف منير خماس محمد ىندسة تقنيات الحاسوب292711
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى والء ضياء حامد صادؽ ىندسة تقنيات الحاسوب292812
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة طالؿ عبداهلل عمر ىندسة تقنيات الحاسوب292913
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عمر فراس كنعاف نايؼ ىندسة تقنيات الحاسوب293014
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ريـ ىيثـ جماؿ محمد نجيبىندسة تقنيات الحاسوب293115
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى نغـ خالد حمزة عبو ىندسة تقنيات الحاسوب293216
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى آية سالـ إسماعيؿ  حمودي ىندسة تقنيات الحاسوب293317
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى زينة عبدالمالؾ سالـ عبداهلل ىندسة تقنيات الحاسوب293418
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر مصطفى موفؽ مجيد عبداهلل ىندسة تقنيات الحاسوب293519
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ميسـ زىير حمد عبداهلل ىندسة تقنيات الحاسوب293620
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ميا عبدالكريـ عبد يونس ىندسة تقنيات الحاسوب293721



2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى روعة مثنى حمدوف سميماف ىندسة تقنيات الحاسوب293822
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى مودة منيؿ عبدالرحمف رجبىندسة تقنيات الحاسوب293923
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر نورس حاـز توما زرا ىندسة تقنيات الحاسوب294024
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ريـ محمد عمي مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب294125
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة أحمد خميؿ وحيد ىندسة تقنيات الحاسوب294226
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر يحيى خالد يوسؼ فزع ىندسة تقنيات الحاسوب294327
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سدرة باسـ صالح محمد ىندسة تقنيات الحاسوب294428
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رفؿ ميسر إبراىيـ  حمادي ىندسة تقنيات الحاسوب294529
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سرى خالد توفيؽ مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب294630
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة معف سالـ قاسـ ىندسة تقنيات الحاسوب294731
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى شيماء إبراىيـ  سعداهلل حمادي ىندسة تقنيات الحاسوب294832
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة ليث عزيز قاسـ ىندسة تقنيات الحاسوب294933
2013-2012الثانيصباحيمتوسطأنثى فرح أسعد صالح محمدىندسة تقنيات الحاسوب295034
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى نورىاف سعد إبراىيـ  محمدىندسة تقنيات الحاسوب295135
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر عمادالديف أميف عبداهلل خمؼىندسة تقنيات الحاسوب295236
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى عبير محمد جميؿ محمدىندسة تقنيات الحاسوب295337
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر سالـ عادؿ سعيد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب295438
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿ أنثى رشا خالد جاسـ حمدىندسة تقنيات الحاسوب295539
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى داليا محمد وليد خالدىندسة تقنيات الحاسوب295640
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر صمد يوسؼ طوبيا حناىندسة تقنيات الحاسوب295741



2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر أسامة يعقوب محمود أحميدىندسة تقنيات الحاسوب295842
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى غفراف أحمد حامد فرحافىندسة تقنيات الحاسوب295943
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى أنفاؿ محمد طاىر أحمد خضرىندسة تقنيات الحاسوب296044
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى حناف عمار طالب شكرىندسة تقنيات الحاسوب296145
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر بكر إبراىيـ  إسماعيؿ  محمد بكرىندسة تقنيات الحاسوب296246
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى سجى أياد جابر عميىندسة تقنيات الحاسوب296347
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر مصطفى محمد جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب296448
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى إيفاف حاـز جبرو عوديشىندسة تقنيات الحاسوب296549
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر أويس حاـز عبدالجبار عثمافىندسة تقنيات الحاسوب296650
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى أىمة أحمد جاسـ حنتوشىندسة تقنيات الحاسوب296751
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى ىند ىاشـ رمضاف عبوىندسة تقنيات الحاسوب296852
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر أيمنفارس عبد سمطاف محمدىندسة تقنيات الحاسوب296953
2013-2012األوؿصباحي"جيد جداذكر وليد عبدالباري محمد وريد يونس ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29701
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر أحمد خالد عبداهلل عبدالرزاؽ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29712
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر ليث سعد خميؿ محمود ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29723
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى شيد معف واصؿ محمد عمي ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29734
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر وليد خالد محمود محمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29745
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى غادة خيري حسيف عمي ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29756
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى فاطمة وائؿ عبداهلل جاسـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29767
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر محمد نافع نجـ عبو ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29778



2013-2012األوؿصباحيجيدذكر نواؼ عدناف ذنوف يونس ىندسة تقنيات االجيزة الطبية29789
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى زينب عمي سميـ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية297910
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر فاضؿ ماىر عباس حسف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298011
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى نور صبحي عمي عبداهلل ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298112
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى آمنة محمد عمي محمد شيت أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298213
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى إباء عصاـ محمد محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية298314
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى مروة يونس محمد وحيد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298415
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رسؿ وليد أحمد زيداف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298516
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى زىراء ربيع قاسـ محمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298617
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى أسماء عبداهلل ياسيف أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298718
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ساندرا طالؿ يعقوب يوسؼ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298819
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد عيسى فريؽ سميـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية298920
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سونيا محمد رشيد سعداهلل ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299021
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى زينة نذير يحيى خضر ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299122
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة محمود مجيد عيسى ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299223
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عادؿ ميدي محمد حديد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299324
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عمر أكـر حمدي قاسـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299425
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سرى عبدالمحسف حسف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية299526
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى أمؿ صالح حامد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299627
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد عماد عبداهلل طو ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299728



2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى صفا جاسـ سمطاف خميؿ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299829
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سميرة إبراىيـ  محمود عيداف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية299930
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى بيداء وليد عبداهلل عمي ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300031
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رفؿ عبدالكريـ شكر محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية300132
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة إسماعيؿ  بكتش سميماف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300233
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى بناف عبدالباسط شريؼ محمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300334
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى دنيا رافع محمود سميماف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300435
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل عبدالرحمف طو أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300536
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة غانـ عبداهلل حسف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300637
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رياـ إبراىيـ  لطيؼ حمود ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300738
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى تقى خالد نعماف حسيف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية300839
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى جواف بشار ماؿ اهلل محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية300940
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى إيناس عبدالكريـ ذنوف يونس ىندسة تقنيات االجيزة الطبية301041
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى تماره عصاـ ىزاع إسماعيؿ  ىندسة تقنيات االجيزة الطبية301142
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر سرمد مرواف زيداف قدوري ىندسة تقنيات االجيزة الطبية301243
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب عصاـ عبداهلل حموديىندسة تقنيات االجيزة الطبية301344
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر ىادي أحمد سعيد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية301445
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى ربى ىشاـ أحمد مطرىندسة تقنيات االجيزة الطبية301546
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى زينة خميؿ إبراىيـ  عمي ىندسة تقنيات االجيزة الطبية301647
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد عبدالخالؽ محمود محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية301748



2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر نوار نوفؿ رشاد إسماعيؿ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية301849
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى وفاء عبدالمطيؼ يونس محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية301950
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى آمنة فرحاف بديوي عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية302051
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى لينة أحمد زيف الديف عبدىندسة تقنيات االجيزة الطبية302152
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر مرواف مناور محمد سمطافىندسة تقنيات االجيزة الطبية302253
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى حناف ممتاز شكر كوثرىندسة تقنيات االجيزة الطبية302354
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر ليث حسيف حماد ىالؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية302455
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد عدناف سالـ ضايعىندسة تقنيات االجيزة الطبية302556
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى زينة طارؽ يونس أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية302657
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى زىراء محمد عمي إبراىيـ  خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية302758
2013-2012األوؿصباحي"جيد جداذكر أحمد حسيف محمود حسف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30281
2013-2012األوؿصباحي"جيد جداذكر إبراىيـ  أحمد محمد حسف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30292
2013-2012األوؿصباحي"جيد جداذكر محمد سعد غانـ سعداهلل ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30303
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر وساـ ماؿ اهلل ىادي صالح ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30314
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر أياد عقيؿ عبدالعزيز أميف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30325
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر فرات محمدطاىر محمدعمي قدو ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30336
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر إبراىيـ  عبيد محيسف معيوؼ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30347
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر لؤي عزاـ قاسـ خميؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30358
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر عبداهلل إسماعيؿ  خميؿ إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30369
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر ياسر سعد مرعي حسف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية303710



2013-2012األوؿصباحيجيدذكر معف عادؿ حميد حسف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية303811
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد بشار صديؽ محمد عمي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية303912
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عامر عبداهلل محمد منصور ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304013
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر ميند محمود شاكر محمود ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304114
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ىبة عمي عبداهلل أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304215
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر مشتاؽ راكاف طالب أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304316
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عمادالديف عبداهلل حموديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304417
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عمي محمد ألياس عرب ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304518
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رسؿ مصمح حامد إسماعيؿ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304619
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرزاؽ أحمد محمود حميد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304720
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى زينب جماؿ عبد حسيف بركاتىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304821
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالوىاب عبدالرزاؽ بديوي فميحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية304922
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى بسمة بساـ عبد محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305023
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ىديؿ جالؿ عاقوؿ دىاـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305124
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى إلياـ صالح أحمد حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305225
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف إبراىيـ  غزاؿ عواد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305326
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سراء ىالؿ إبراىيـ  محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305427
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عبدالكريـ محمد مصطفى رشيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305528
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر حساـ ىادي أحمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305629
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عزاـ عبداألمير حسيف ىالؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305730



2013-2012الثانيصباحيمتوسطذكر سعد شيخو حسيف شيخوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305831
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد فاضؿ حميد رجب ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية305932
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد حاـز عزيز داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306033
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر عدي جالؿ يوسؼ كنوصىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306134
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى رغد خالد عباس قاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306235
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى سرى عادؿ محفوظ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306336
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى داليا ىيثـ طو مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306437
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى أمامة طالؿ عبدالفتاح حامدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306538
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى أفراح عبدالستار جاسـ محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306639
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر إبراىيـ  مؤيد محمود محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306740
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر رامي جميؿ توفيؽ ألياسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306841
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر بارؽ محمد ذنوف يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية306942
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر محمد محمود يونس رجبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية307043
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد خالد محمد سعيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية307144
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر عمار سعدوف فاضؿ محمدعميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية307245
2013-2012األوؿصباحيجيد ذكر محمد سعدالديف ماجد حامدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30731
2013-2012األوؿصباحيجيد ذكر عمي حميد غازي حاجـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30742
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر زيد أحمد خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30753
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر مأموف جالؿ الديف شيخ زاده عارؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30764
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر فادي مازف متي يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30775



2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عمي محمود حنش عبدالمجيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30786
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عالء أحمد عبدالغني سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30797
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد صبحي صالح عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30808
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى شيد موفؽ يونس حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ30819
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رند محمد صالح محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308210
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى ليمياف ياسر ياسيف أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308311
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر بشار محمد حديس جاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308412
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر إيياب إحساف عبدااللو شيتىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308513
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد حامد أحمد محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308614
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى آية عمار جاراهلل أيوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308715
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر إبراىيـ  بشير محمود جاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308816
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عمر ياسر غانـ محمد نوريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ308917
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى سارة سميـ طاىر رشيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309018
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى رغد محمد عامر حامد عبداهلل ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309119
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر أحمد سمطاف عبد سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309220
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر محمد زياد ىاشـ عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309321
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر حكـ ىشاـ حاـز محمد نوريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309422
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر عمي بشار عمي إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309523
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى عال صديؽ بشير محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309624
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى جيياف محمد محمود إسماعيؿ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309725



2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر سامي محمد أحمد جرجيسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309826
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر إيياب إبراىيـ  حميد حمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ309927
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر صميـ محمد عبداليادي نوريىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310028
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر منتصر عبد محمد عبدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310129
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد صبحي مصطفى مجيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310230
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى قبس حبيب حسف عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310331
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر زياد طارؽ عبد نجـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310432
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر أوس زياد طارؽ عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310533
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر طارؽ منشود حميد عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310634
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر عبداهلل مؤيد فيحاف مياوشىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ310735
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر عمي حسيف عمي أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31081
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر محمود خالد أحمد خمؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31092
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر إيياب عدناف أحمد محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31103
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر محمد عبدالكريـ مصطفى حنوشىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31114
2013-2012األوؿصباحيجيدذكر ليث عمي كريـ حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31125
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى ميالد مفيد نعـو يعقوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31136
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى إسراء عبدالسالـ محمود عزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31147
2013-2012األوؿصباحيجيدأنثى زينة عماد قاسـ يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31158
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد نافع جاراهلل نجـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31169
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عالءالديف غازي حمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات311710



2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر فيصؿ أحمد مسمط أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات311811
2013-2012الثانيصباحيمتوسطذكر عبدالرحمف كريـ عبداهلل رحمفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات311912
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر أكـر مشير محمد حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312013
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد جياد حمد يوسؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312114
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر وسيـ محمد أحمد مرعيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312215
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عالء عبداهلل ىندي عجاجىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312316
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد عاصي رسوؿ نادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312417
2013-2012الثانيصباحيمتوسطذكر ياسر حمد محمد جرادىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312518
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى فاطمة وليد محمد نذيرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312619
2013-2012األوؿصباحيمتوسطأنثى مينا طمعت حسيف عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312720
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر غازي فنر إدريس خمؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312821
2013-2012الثانيصباحيمتوسطأنثى أنساـ موفؽ حسف ىاديىندسة تقنيات البناء واالنشاءات312922
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد كماؿ أميف إسماعيؿ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313023
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عبداهلل سيؼ محمد جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313124
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر معروؼ عبدالغني أحمد عصمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313225
2013-2012الثانيصباحيمتوسطذكر  توانا عمي عمر عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313326
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر عمر محمد سميـ داؤدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313427
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر ياسر بياء عبداليادي عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313528
2013-2012األوؿصباحيمتوسطذكر محمد صفاء نصراهلل محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313629
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى رند عامر عزيز موسىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313730



2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد غانـ عبد سعيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313831
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى زينة أسامة يحيى عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات313932
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر حساف جماؿ أحمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314033
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر إبراىيـ  جماؿ أحمد درويشىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314134
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثىالنا أياد سالـ محمود ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314235
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكرعوؼ عبدالرحمف إدريس صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314336
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر فراس سعداهلل محمد مصطفىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314437
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر عبدالرحمف إدريس سميماف عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314538
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر بياء مرداف حجي خضرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314639
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى زمف ىاني عبداهلل خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314740
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر مصطفى ضياء عبدالحي يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314841
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر زكريا سالـ محمد محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات314942
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى آالء أركاف حميد يمداىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315043
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد عبد عمي عكاؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315144
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر إبراىيـ  نبيؿ صالح الديف صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315245
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر ريناف غدير خديدا جيروىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315346
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿذكر أحمد رشيد سميـ صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315447
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر أحمد وليد سالـ حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315548
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر باقر عباس ظاىر حبيبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315649
2013-2012األوؿصباحيمقبوؿذكر تيسير عبدالمحسف محمود أميفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315750



2013-2012األوؿصباحيمقبوؿأنثى آمنة شكر محمود محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315851
2013-2012الثانيصباحيمقبوؿأنثى دنيا بولص جرجيس بولصىندسة تقنيات البناء واالنشاءات315952
2014-2013االوؿصباحيجيد جداذكرغزواف رائد إبراىيـ  عبدىندسة تقنيات الحاسوب31601
2014-2013االوؿصباحيجيد جداذكرمثنى جاسـ محمد إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب31612
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرمحمد لؤي معمر انورىندسة تقنيات الحاسوب31623
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىنور محمد سعيد صالح محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب31634
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىفاطمة محمد عمي أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب31645
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكركـر فكري حامد عميىندسة تقنيات الحاسوب31656
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد جالؿ يحيى قاسـىندسة تقنيات الحاسوب31667
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرحسف غساف عمار حسفىندسة تقنيات الحاسوب31678
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأزؿ نبيؿ يونس كورنيؿىندسة تقنيات الحاسوب31689
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىرحمة خالد جواد محمودىندسة تقنيات الحاسوب316910
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ممتاز صالح عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب317011
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىدعاء غانـ عبدالغني إسماعيؿ ىندسة تقنيات الحاسوب317112
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرحساـ ناصر محمود سميمافىندسة تقنيات الحاسوب317213
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىغدير فرست محمد شيروىندسة تقنيات الحاسوب317314
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىسارة فيد أحمد عبدالجبارىندسة تقنيات الحاسوب317415
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىىبة خالد عبداهلل ماموىندسة تقنيات الحاسوب317516
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىرؤى ناظـ جاسـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب317617
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىشيمة فيصؿ عمر محمدىندسة تقنيات الحاسوب317718



2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأنس عبدالجماؿ عبدالكريـ جمعةىندسة تقنيات الحاسوب317819
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرفرناس ساير يونس نجـىندسة تقنيات الحاسوب317920
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرعبداهلل جميؿ كؿ محمد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب318021
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿانثىأمؿ صالح حسف محمدىندسة تقنيات الحاسوب318122
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿانثىدانية دريد يونس أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب318223
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿانثىإشراؽ ماجد يعقوب موسىىندسة تقنيات الحاسوب318324
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد ىاشـ بشير محمودىندسة تقنيات الحاسوب318425
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿانثىأسماء عبداهلل عبيد عميىندسة تقنيات الحاسوب318526
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكربشار سالـ محمد صالحىندسة تقنيات الحاسوب318627
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿانثىأنيار غانـ معيوؼ جاسـىندسة تقنيات الحاسوب318728
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿانثىمحمد حميد عبدالعزيز مظمـوىندسة تقنيات الحاسوب318829
2014-2013التكميمي االوؿصباحيجيدأنثى زىراء عزالديف ذنوف يونسىندسة تقنيات الحاسوب31891
2014-2013التكميمي االوؿصباحيجيدأنثى أروى نمير ميسر بشيرىندسة تقنيات الحاسوب31902
2014-2013التكميمي االوؿصباحيجيدأنثى زينة طارؽ عبدالرحمف أميفىندسة تقنيات الحاسوب31913
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى نور موفؽ عبدالمجيد جاسـىندسة تقنيات الحاسوب31924
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى شيريف خالد سعيد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب31935
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى ساىرة إبراىيـ  خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب31946
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى رحمة عبدالسالـ ىادي شيابىندسة تقنيات الحاسوب31957
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمتوسطأنثى ريا صباح اسعد صالحىندسة تقنيات الحاسوب31968
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿأنثى زىراء غانـ سعيد عبدالباقيىندسة تقنيات الحاسوب31979



2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿأنثى سحر خميؿ حسيف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب319810
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿذكر محمد عزاـ جساـ محمدىندسة تقنيات الحاسوب319911
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿانثىبمقيس خالد نعمةاهلل فتحيىندسة تقنيات الحاسوب320012
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿذكر أسامة حسيف عمي إبراىيـ ىندسة تقنيات الحاسوب320113
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرزكريا رعد عبدالرزاؽ يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية32021
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرأحمد محمد مصطفى سميمافىندسة تقنيات االجيزة الطبية32032
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىتقى محمد سعدالديف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية32043
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىزينب خالد عبداهلل عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية32054
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرسالـ محمد حسف محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية32065
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىاسراء طالؿ مرعي حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية32076
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكريوسؼ عاصـ سميـ داؤدىندسة تقنيات االجيزة الطبية32087
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىميسـ خالد أحمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية32098
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد اكـر محمد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية32109
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد ىادي فتحي عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية321110
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىسيماء فخرالديف محمد طاىرىندسة تقنيات االجيزة الطبية321211
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىبراء إبراىيـ  أحمد عبدىندسة تقنيات االجيزة الطبية321312
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمرواف فوزي ذنوف حميدىندسة تقنيات االجيزة الطبية321413
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىصفاء جالؿ خميؿ جدوعىندسة تقنيات االجيزة الطبية321514
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىصفا انمار اميف حاجيىندسة تقنيات االجيزة الطبية321615
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىشدف عمي محمد نوري عبدالمجيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية321716



2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىىديؿ عصاـ عبدالقادر سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية321817
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرميالد سالـ شابا حناىندسة تقنيات االجيزة الطبية321918
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكروساـ سامر عبد صالح غريبىندسة تقنيات االجيزة الطبية322019
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىندى منيؿ إبراىيـ  عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية322120
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ عماد محمود حمديىندسة تقنيات االجيزة الطبية322221
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىريـ بيار جعفر محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية322322
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى عمي حسيف عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية322423
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكروساـ خميؿ مصطفى محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية322524
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىأمنية زىير عمي محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية322625
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىزينب زىير يحيى عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية322726
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل مثنى عبداهلل جار اهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية322827
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرحارث معف نجـ حمندي أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية322928
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد سميماف محمد طاىرىندسة تقنيات االجيزة الطبية323029
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأنس عبدالحافظ رمضاف عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية323130
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿانثىمروة عالء عزت توفيؽىندسة تقنيات االجيزة الطبية323231
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرإبراىيـ  عبدااللو ىالؿ حمديىندسة تقنيات االجيزة الطبية323332
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد ادىاـ دحاـ حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية323433
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمصطفى محمد سعيد سالـىندسة تقنيات االجيزة الطبية323534
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد سمير ذنوف محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية323635
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرعبدالرحمف نمير زغموؿ يحيىىندسة تقنيات االجيزة الطبية323736



2014-2013االوؿصباحيمقبوؿانثىنور اليدى جاسـ محمد رجبىندسة تقنيات االجيزة الطبية323837
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿانثىامنة مزاحـ فتاح محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية323938
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى دنيا خالد إبراىيـ  أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية32401
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى امتثاؿ محمد عذابة مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية32412
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى نور مساعد نايؼ شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية32423
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى رضاء توفيؽ ذنوف يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية32434
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿأنثى رند عادؿ عبدالوىاب عزالديفىندسة تقنيات االجيزة الطبية32445
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿأنثى دعاء صالح جاسـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية32456
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿذكرحسف عبدالحكيـ حسف محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية32467
2014-2013األوؿصباحيجيدذكرعمار محمد غربي خميفةىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32471
2014-2013األوؿصباحيجيدذكرعدوش ميسر محمود عدوشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32482
2014-2013األوؿصباحيجيدذكرأمير محمد حسيف خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32493
2014-2013األوؿصباحيجيدذكرأحمد فريح غربي جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32504
2014-2013األوؿصباحيجيدذكرعمي شياب محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32515
2014-2013األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالقادر يونس محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32526
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكريوسؼ نزار عبدالكريـ خميؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32537
2014-2013األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد سامي داؤد فتحيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32548
2014-2013األوؿ صباحيمتوسطذكرعبداهلل أحمد عمواف داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32559
2014-2013األوؿصباحيمتوسطذكرعمر سييؿ نجـ عبدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية325610
2014-2013األوؿصباحيمتوسطذكرىماـ عصاـ إبراىيـ  أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية325711



2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأسامة حاـز خمؼ داؤودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية325812
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرعمي بشير عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية325913
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأيمنمحسف إبراىيـ  داؤودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326014
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكروساـ أحمد سعدي ميرخاف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326115
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد جبار عبدالجميؿ جبارىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326216
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى جواد شرقي شديدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326317
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرليث محمد إبراىيـ  سميـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326418
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأنور عبدالحكيـ رؤوؼ سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326519
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد شعباف رجب محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326620
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرذنوف ىاني دحاـ ذنوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326721
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرسالـ أحمد عمي صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326822
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأمير محمد سعيد محمد يونسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية326923
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد ثامر محمود مصطفىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327024
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ميدي صالح ياسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327125
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد ياسيف حمد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327226
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىأماني زيد عبدالمجيد خضرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327327
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىىزار صالح عمو حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327428
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكروسيـ يعقوب يوسؼ بولصىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327529
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرزيد ذنوف يونس غزاؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327630
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىىبة وعد عمي عباويىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327731



2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىعفاؼ سعداهلل سمـو ناصرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327832
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرسامر محمد فنجاف صبريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية327933
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ أحمد كيتو موسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328034
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىريناس عبدالكريـ يوسؼ إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328135
2014-2013االوؿصباحيمتوسطاتثىبشرى فارس خضر طابورىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328236
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد عدناف عبدالوىاب أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328337
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرزيد لقماف ياسيف محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328438
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمجاىد عبدالمعبود مجيد جاسـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328539
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرحيدر محمد جاسـ حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328640
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكربشير جياد حمصور أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328741
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿأنثىىبة محمد رجب حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328842
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرآراز نصرت محمد أميف إسماعيؿ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية328943
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرعماد جاسـ محمد توفيؽىندسة تقنيات القدرة الكيربائية329044
2014-2013التكميمي االوؿصباحيجيدذكرفالح حسف خميؼ فوازىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32911
2014-2013التكميمي االوؿصباحيجيدأنثىسرى زياد أحمد قاسـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32922
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطأنثى باف امجد جرجيس أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32933
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمتوسطذكر عمر شنو حمو عزو ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32944
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿذكر طو راكاف غازي يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32955
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿأنثى دينا خالد ىاشـ أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32966
2014-2013التكميمي االوؿصباحيمقبوؿذكر أسامة أحمد صالح محمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32977



2014-2013االوؿصباحيجيد جداذكرمحمد عبدالرزاؽ اسكندر شاكرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ32981
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىنور محمود طاىر محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ32992
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرمحمد نزار يحيى إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33003
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرمصطفى محمد حسيف حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33014
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرياسر معاوية خميؿ قاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33025
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى محمد ناظـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33036
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل عبدالمنعـ عبداهلل محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33047
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرعارؼ أحمد محسف أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33058
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرريواز محمد خورشيد موسىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33069
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكريوسؼ منيؿ صالح عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ330710
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد جموي مخمؼ تركيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ330811
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد نوفؿ طو محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ330912
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمثنى فوزي عمي أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331013
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرعمي حسيف شيخو عزيرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331114
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرفاروؽ عبداهلل محمد أميفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331215
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرعبد أحمد  سميـ سيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331316
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد زىير نذير عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331417
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكررغداف غانـ كانوف الياسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331518
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرخالد حسف خمؼ حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331619
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرعبدالعزيز إبراىيـ  نيير مييديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ331720



2014-2013التكميمي األوؿصباحيمتوسطأنثى وفاء حواس عواد إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33181
2014-2013التكميمي األوؿصباحيمتوسطأنثى رزاف محمد حسيف خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33192
2014-2013التكميمي األوؿصباحيمتوسطذكرزيداف مشعؿ خميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33203
2014-2013التكميمي األوؿصباحيمتوسطذكرفراس أحمد عارؼ أيوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33214
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿذكربشار شريؼ محمد حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33225
2014-2013االوؿصباحيجيد جداذكرعمي حسيب عبدالقادر فتحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33231
2014-2013االوؿصباحيجيد جداذكرخطاب نزار عبداهلل عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33242
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرأيمف عادؿ عبدالحميد رشيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33253
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرحسف سالـ شمراف حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33264
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىأليف وليد يوسؼ أيوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33275
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىنسريف وعداهلل عبدالمطيؼ عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33286
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرأحمد  راضي طو خضرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33297
2014-2013االوؿصباحيجيدذكرعمي نوفؿ محمد قاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33308
2014-2013االوؿصباحيجيدانثىمروة سعدي محمود محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33319
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد داؤد سمماف فيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333210
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرروداو صالح أحمد صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333311
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرىاني قاسـ جمعة حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333412
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرىاوديف محمد حكيـ جبارىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333513
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأيمنرحيـ ميدي صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333614
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىحنيف عبداليادي حمد عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333715



2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرحسف عمي حسف عثمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333816
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىمريـ رياض فائؽ خضرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات333917
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرطارؽ سرحاف عميص سعرافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334018
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكروساـ عودة طاىر أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334119
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىساجدة سعدي عمي حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334220
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى فوزي محمود حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334321
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىمروة طالؿ ىاروف حميدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334422
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرإسماعيؿ  حسف عبد دليىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334523
2014-2013الثانيصباحيمتوسطذكرأياد سالـ إبراىيـ  خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334624
2014-2013الثانيصباحيمتوسطذكرمصطفى عوؼ عبدالرحمف لفتةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334725
2014-2013االوؿصباحيمتوسطانثىسارة عبدالعميـ طو أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334826
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد  محمد عبداهلل بكرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات334927
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرإيدير حنا منصور حنانيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335028
2014-2013االوؿصباحيمتوسطذكرىشاـ عامر عبدالقادر سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335129
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد وليد طو يونس اغاىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335230
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرإحساف محسف عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335331
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرقصي عدناف جميؿ جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335432
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكررياض أحمد خربيط حمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335533
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكركـر وليد جياد يعقوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335634
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرسيؼ صالح الديف عبدالحميدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335735



2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمود رياض أحمد ايوبىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335836
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿانثىشيد يحيى محمد صديؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات335937
2014-2013االوؿصباحيمقبوؿذكرعبدالرحمف أحمد عبدالرزاؽ حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات336038
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرعثماف عمي حرداف أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات336139
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عمر محمد شريؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات336240
2014-2013الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد محمود عمي سممافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات336341
2014-2013التكميمي األوؿصباحيجيد جدًاانثىاسيؿ اياد سالـ عبدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33641
2014-2013التكميمي األوؿصباحيجيدانثىدعاء ىاشـ أحمد مطرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33652
2014-2013التكميمي األوؿصباحيجيدانثىرنا شمس الديف فخري محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33663
2014-2013التكميمي األوؿصباحيمتوسطذكرفاروؽ حسيف جدوع عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33674
2014-2013التكميمي األوؿصباحيمتوسطانثىازىار قاسـ محمد ياسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33685
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿذكرميسرة عبدالكريـ بكر محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33696
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿأنثى ليث سالـ ارحيؿ عباسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33707
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عبداهلل مصطفىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33718
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿذكرحامد سالـ ناصر حامدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33729
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد حسف عباس محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات337310
2015-2014االوؿصباحيمتوسطانثىميا وديع حسيف عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية33741
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿانثىزينب حسف يونس حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية33752
2015-2014األوؿصباحيجيدذكرمصطفى قيس قاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33761
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد احميدي جيؼ عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33772



2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف لؤي جميؿ إبراىيـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33783
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرعبدالرحيـ محمود محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33794
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرحذيفة مولود طالب خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33805
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿأنثىإيالؼ ساواش عدناف رؤوؼ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33816
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد خالد ىاشـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33827
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿأنثىنور وديع بكر محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33838
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرسعود نشواف عبدالعزيز صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33849
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرميند عزالديف جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية338510
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرعمار ياسر نذير يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية338611
2015-2014األوؿصباحيجيدذكرأحمد نوفؿ مصطفى طوىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33871
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عمر عبد فارسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33882
2015-2014االوؿصباحيمتوسطذكرمؤمف خميؿ إبراىيـ  حماديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33893
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكريوسؼ جناف اسطيفو سميمافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33904
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد زيد نكتؿ يونسىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33915
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرزاؽ عبدالحكيـ عبدالرزاؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33926
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرىيثـ غانـ محمد فتحيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33937
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرعمي صالح عبداهلل حماديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33948
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فالح محمود جساـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ33959
2015-2014األوؿصباحيمتوسطأنثىمروة محمد جواد عبودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ339610
2015-2014األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد إبراىيـ  إسماعيؿ  محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ339711



2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرىاشـ خميس جاسـ ذيابىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ339812
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرمظفر غانـ مظمـو دغيمرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ339913
2015-2014األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد مبارؾ فقير مبارؾىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ340014
2015-2014األوؿصباحيمقبوؿذكربكر صالح زىديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ340115
2015-2014االوؿصباحيمقبوؿذكرعبداهلل مازف زىير جميؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ340216
2015-2014األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي جبار عبد حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ340317
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد طارؽ محمود عالويىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ340418
2015-2014األوؿصباحيجيد ذكرمحمود ماجد حميد حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34051
2015-2014األوؿصباحيمتوسطأنثىكونؿ حاـز شكور عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34062
2015-2014األوؿصباحيمتوسط ذكرأحمد كاظـ ماؿ اهلل حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34073
2015-2014األوؿصباحيمتوسط ذكرراجح أحمد يونس عيسىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34084
2015-2014األوؿصباحيمتوسط أنثىميا مالؾ حميد رحمفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34095
2015-2014األوؿصباحيمتوسط ذكرسيؼ اهلل رزاؽ كامؿ عبودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34106
2015-2014األوؿصباحيمقبوؿ ذكروساـ مولود خضير محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34117
2015-2014األوؿصباحيمقبوؿ ذكرفرىاد حسيف مصطفى طوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34128
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿ ذكرعمي لؤي جاسـ حموديىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34139
2015-2014الثانيصباحيمقبوؿ ذكرمرتضى مجيد عبدالعزيز موسىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات341410
2016-2015األوؿصباحيجيدذكرفيد أحمد شعباف حمودىندسة تقنيات الحاسوب34151
2016-2015األوؿصباحيمتوسطانثىىدى أحمد عباس ضيدافىندسة تقنيات الحاسوب34162
2016-2015األوؿصباحيمتوسطانثىرونا فرج بطرس سميماف ىندسة تقنيات الحاسوب34173



2016-2015األوؿصباحيمتوسطانثىنور محمد عبدالقادر محمدىندسة تقنيات الحاسوب34184
2016-2015األوؿصباحيمتوسطانثىلينا خمؼ برداف عبد ىندسة تقنيات الحاسوب34195
2016-2015األوؿصباحيمتوسطانثىميرنا حميد عبداهلل حنا ىندسة تقنيات الحاسوب34206
2016-2015األوؿصباحيمتوسطانثىصبا أيمنصالح عمي ىندسة تقنيات الحاسوب34217
2016-2015االوؿصباحيجيدأنثىنور صباح يوسؼ ججيىندسة تقنيات االجيزة الطبية34221
2016-2015االوؿصباحيجيدأنثىنورىاف حاـز جاسـ محمد عمي ىندسة تقنيات االجيزة الطبية34232
2016-2015االوؿصباحيجيدأنثىفداء عبود صميوا  ميخاىندسة تقنيات االجيزة الطبية34243
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرأيمنعبدالمنعـ سعداهلل خميؿ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية34254
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكربراء وعد دحاـ ذنوف ىندسة تقنيات االجيزة الطبية34265
2016-2015االوؿصباحيمتوسطأنثىىديؿ مظفر ادريس عزيزىندسة تقنيات االجيزة الطبية34276
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرىشاـ جاسـ محمد أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية34287
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرسالـ جرجيس محمود عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية34298
2016-2015االوؿصباحيمتوسطأنثىدالؿ محمد جاراهلل كاظـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية34309
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرزيد حكمت عصمت ماؿ اهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية343110
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد اياد محمد مصطفى ىندسة تقنيات االجيزة الطبية343211
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرسرمد مزىر سميماف ذىياف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34331
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرعالءالديف حسيف عمي مجيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34342
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرمحمد عبداهلل مجيد عباسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34353
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرخالد وليد صالح غثواف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34364
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرمارتف سوالقا عبو يوسؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34375



2016-2015االوؿصباحيجيدذكركماؿ محمد مجذاب حميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34386
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرعثماف جاسـ محمد إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34397
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد قدوري رثيع عبدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34408
2016-2015االوؿصباحيمتوسطاتثىإيفوف جرجيس رفو متي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34419
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرعجيب عمي إبراىيـ  عمي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344210
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عادؿ عبد مطمؾىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344311
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد جساـ محمد إبراىيـ  ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344412
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرحسف كاظـ سميماف عيسىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344513
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرقاسـ حسف عيداف مرعي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344614
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرغيث مصدؽ طالب خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344715
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرخطاب عامر عطية خزعؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344816
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد ولي جمعة رضاىندسة تقنيات القدرة الكيربائية344917
2016-2015االوؿصباحيجيدانثىأمنية محمد عمي إدىاـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34501
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرسالـ خضر مراد حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34512
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد غني ذياب عطااهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34523
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرشياب أحمد فاضؿ فرحافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34534
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمؤمف موفؽ ذنوف سميـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34545
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرياسر جاسـ محمد صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34556
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرديفيد عصاـ إلياس يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34567
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمؤمف أحمد سالـ سعداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34578



2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرسيؼ حجاب توفيؽ ذبيافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ34589
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرآساف محمد مدحت مبارؾىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ345910
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عماد حميد منيؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ346011
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرعمي رجب أحمد حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ346112
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد حقي إسماعيؿ  عبدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ346213
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرأمؿ مراد يعقوب يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ346314
2016-2015االوؿصباحيجيد جداذكرحذيفة ماىر ىاشـ ىادي ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34641
2016-2015االوؿصباحيجيد جداذكرمصطفى أحمد لطفي عبداالميرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34652
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرىوار عمر زبير عموىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34663
2016-2015االوؿصباحيجيدانثىريتا انيس يوسؼ حناىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34674
2016-2015االوؿصباحيجيدانثىرند غالب وديع جرجيس ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34685
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرإبراىيـ  سمواف كماؿ توفيؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34696
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرفيميب وليـ يونس قيسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34707
2016-2015االوؿصباحيجيدذكرمحمد خالد سمير عمي ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34718
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكربكر صديؽ ىاشـ صالح ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34729
2016-2015االوؿصباحيمتوسطاتثىىدى صالح  مخيمؼ  صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347310
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عمي حسيف جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347411
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكردلدار حسف محمد أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347512
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرميند إبراىيـ  صفوؾ حسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347613
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرليث عمي محمود جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347714



2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكررويد نجـ عبد زياىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347815
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرعثماف حسف خمؼ محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات347916
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكروليد حميد عباس محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348017
2016-2015االوؿصباحيمتوسطانثىفيرا مظفر يوسؼ اسحؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348118
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرداني داؤد باكوس قيماىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348219
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد خالد حسيف توفيؽىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348320
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرأسامة خالد مجيد محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348421
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد عبداهلل عمي محيميدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348522
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد جاسـ محمد فياضىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348623
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرزياد عمي عبداهلل عبدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348724
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  حسف بيير غانـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348825
2016-2015االوؿصباحيمتوسطانثىأنساـ جماؿ حبيب رشيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات348926
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرعمي ىادي كاظـ يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349027
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكريوسؼ أحمد إبراىيـ  ياسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349128
2016-2015االوؿصباحيمتوسطانثىفادية الياس شابا بطرسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349229
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل خميؿ إبراىيـ  صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349330
2016-2015االوؿصباحيمتوسطذكرحسف عباس يونس محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349431
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد أحمد محمد خمؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349532
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿانثىىالة عبدالستار داؤد عباسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349633
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرعمر عباس زنيير صمبيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349734



2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرفراس قيس ثميف مجيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349835
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرعمر جماؿ أحمد مرادىندسة تقنيات البناء واالنشاءات349936
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرعمر اسعد رشيد خداداىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350037
2016-2015الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد إبراىيـ  عباس بديويىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350138
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد صديؽ حسيف إسماعيؿ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350239
2016-2015الثانيصباحيمقبوؿذكرثائر قيد خمؼ سممافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350340
2016-2015الثانيصباحيمقبوؿانثىمي حكمت محمد سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350441
2016-2015الثانيصباحيمقبوؿانثىآالء خالد سميماف ياسيفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350542
2016-2015االوؿصباحيمقبوؿذكربارؽ حميد فيد خمؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350643
2016-2015الثانيصباحيمقبوؿذكرعمي فالح حسف أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات350744
2017-2016االوؿصباحيجيد جدًاذكرمحمد قصي محمد شيت عوفىندسة تقنيات الحاسوب35081
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكريونس قصي عبدالرزاؽ يحيىىندسة تقنيات الحاسوب35092
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىأرز باسـ حاـز سعيدىندسة تقنيات الحاسوب35103
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىريـ أحمد محمد عبدالحميدىندسة تقنيات الحاسوب35114
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىنيى بساـ سامي داؤدىندسة تقنيات الحاسوب35125
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىليديا سالـ شابا بطرسىندسة تقنيات الحاسوب35136
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىلينا أعياد عبدالجبار عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب35147
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىبراء فتحي حسف جمعةىندسة تقنيات الحاسوب35158
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىىبة عمي عبد محمدىندسة تقنيات الحاسوب35169
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿأنثىإيماف عمي سعيد حسيفىندسة تقنيات الحاسوب351710



2017-2016الثانيصباحيمقبوؿأنثىاسراب ماجد عمي حسف محمودىندسة تقنيات الحاسوب351811
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكررياض أحمد عثماف عميىندسة تقنيات الحاسوب351912
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرىشاـ محمد عبداهلل صالحىندسة تقنيات الحاسوب352013
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرعمي فخر الديف محمد طاىر موسىىندسة تقنيات الحاسوب352114
2017-2016االوؿصباحيجيد جداأنثىداليا خالد حسف محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية35221
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرمصطفى عمي محمد سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية35232
2017-2016االوؿصباحيجيدأنثىامنة مرواف نجـ عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية35243
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرإبراىيـ  تركي حسف عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية35254
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرزيد محمد عمي حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية35265
2017-2016االوؿصباحيجيدأنثىزىر جزيؿ عبدالجبار شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية35276
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرعمر جماؿ كردي زعيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية35287
2017-2016االوؿصباحيجيدأنثىاسراء أحمد فاضؿ جرجيسىندسة تقنيات االجيزة الطبية35298
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرىيمف فاضؿ عباس محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية35309
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل ريبوار عيسى رحيـىندسة تقنيات االجيزة الطبية353110
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىعبير عطااهلل محسف عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية353211
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحسف شكيب صديؽ عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية353312
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعبدالرحمف ىشاـ عبيد شرقيىندسة تقنيات االجيزة الطبية353413
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحمدي عطية أحمد طنيرىندسة تقنيات االجيزة الطبية353514
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأنس جماؿ عناد فيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية353615
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرفالح حسف إسماعيؿ  سمطافىندسة تقنيات االجيزة الطبية353716



2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرسالـ موفؽ سالـ عبدالمجيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية353817
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىعائشة حسف يحيى حسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية353918
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىزينب وليد محمد قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية354019
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعباس جمعة إبراىيـ  مصطفىىندسة تقنيات االجيزة الطبية354120
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىاياـ فضؿ جاسـ محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية354221
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىصفا عمي إسماعيؿ  عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية354322
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىراوية فوزي محمود عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية354423
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿأنثىىندريف عباس يارمراد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية354524
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿأنثىاية اياد عبدالرحمف إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية354625
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرإسماعيؿ  حميد ظاىر جساـىندسة تقنيات االجيزة الطبية354726
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرميند سامي محمد نجيبىندسة تقنيات االجيزة الطبية354827
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرمصطفى عطا عبد إسماعيؿ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية354928
2017-2016االوؿصباحيجيد جدًاذكرمحمد نيساف عالوي حميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35501
2017-2016االوؿصباحيجيد جدًاذكرفيد مشعؿ نزاؿ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35512
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرعيسى شاكر محمود داؤدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35523
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرشمس الديف حسيف ياسيف حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35534
2017-2016االوؿصباحيجيدذكروساـ سامي محمد أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35545
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكركـر ضياء كامؿ سمـوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35556
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرفيد نايؼ سعدوف عبدالرحمفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35567
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأميف خالد حمودي خمؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35578



2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد دخيؿ حسيف ماجدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35589
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرسفياف سميماف مطمؾ صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية355910
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكركـر نبيؿ يوسؼ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356011
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىمودة خالد عابد سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356112
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأواب يونس معيوؼ عبدالمطيؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356213
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأركاف خمؼ عبد صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356314
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكربومديف أدىـ عبدالرحيـ عبدالباقيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356415
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرخالد وليد توفيؽ نجـ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356516
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى عطية فرحاف فياض ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356617
2017-2016االوؿصباحيمتوسطأنثىجنار سامي شاكر عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356718
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعمر خمؼ محمد عموىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356819
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عالءالديف عبدالحميد رؤوؼىندسة تقنيات القدرة الكيربائية356920
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأسامة زىير خطاب محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357021
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرشجاع ياس خضر ياسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357122
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد صالح عبداهلل صالحىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357223
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرعبدالحميد محمد عمي حسف ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357324
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرعبد فميح مخمؼ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357425
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرعالء عصاـ تركي جضعافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357526
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرعمار ياسر يونس وكاعىندسة تقنيات القدرة الكيربائية357627
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرمقداـ صفاء عبدالمطيؼ خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35771



2017-2016االوؿصباحيجيدذكرخالد محمود أحمد محمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35782
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرغانـ صمبي مسير ضحويىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35793
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرميند محسف محمد عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35804
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرسعد حسف عطية خمؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35815
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرزيد رعد صبيح  سميـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35826
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرفائؽ حمو الياس حموىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35837
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرسالـ عبدالرحمف خمؼ حمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35848
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعمار ياسر خالؼ صالحىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ35859
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىمريـ إبراىيـ  جواد كاظـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ358610
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىسونمز يوسؼ يعقوب يوسؼىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ358711
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  مراد حمد عميىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ358812
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحسيف أنور جاسـ مجوؿىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ358913
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى محمد صكباف خنجرىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ359014
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرعبداهلل حميد جاسـ محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ359115
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرعمي حمد خميفة عبيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ359216
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرعمر مكي سمماف جاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ359317
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد رفاعي صالح داؤدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ359418
2017-2016االوؿصباحيجيدانثىوسف أسواف محمد عمي محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات35951
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرقيس بياء حميد محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات35962
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرإبراىيـ  جاسـ محمد خضرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات35973



2017-2016االوؿصباحيجيدذكررعد سعد مارزينا بطرسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات35984
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعمر سمير ميدي صالح ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات35995
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىحناف ناظـ توفيؽ طابورىندسة تقنيات البناء واالنشاءات36006
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فتحي سميماف محمودىندسة تقنيات البناء واالنشاءات36017
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرنشواف إبراىيـ  صالح أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات36028
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىمريـ رونؽ نجيب رزوقيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات36039
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكررائد عبدالرحمف خضر حسوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات360410
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىألحاف نوح سميماف إسطيفوىندسة تقنيات البناء واالنشاءات360511
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرجماؿ عبدالناصر سمماف عايدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات360612
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحارث أحمد محمد أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات360713
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرأيمنإبراىيـ  خمؼ حمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات360814
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرعدناف محمد شفاء عدناف عبدالجميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات360915
2018-2017االوؿصباحيجيد جدًاذكريوسؼ سالـ شكر محمودفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36101
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىمروة إسماعيؿ  محمد جياد عزيزفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36112
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىمسار معتصـ عبدالكريـ غانـفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36123
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنور محمد عبداهلل خضرفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36134
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىسارة سعد عبدالجبار سعيدفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36145
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنيمة أحمد عبداهلل أحمد فرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36156
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىحنيف نشواف نافع حميدفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36167
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكروساـ قيس ىاشـ محمدفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36178



2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىرحمة عبدالكريـ محمود سعيدفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب36189
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىضحى بساـ ناصر حامدفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب361910
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىصبا محمد أحمد عميفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362011
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىإىداء عدناف عايد محمودفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362112
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىسرى دريد أحمد محمودفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362213
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبدالغني يوسؼ كيورؾفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362314
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىشيد نزار محمود إسماعيؿ فرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362415
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿانثىدنيا سامي صويمح بدويفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362516
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىرفؿ رستـ محمد محمودفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362617
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىباف ميزر عزيز أحمد فرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362718
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿانثىربى مظفر محمود مصطفىفرع العاـ/ ىندسة تقنيات الحاسوب362819
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرأحمد عبدالناصر أحمد إبراىيـ فرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36291
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىمريـ سمير حبيب توفيؽفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36302
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنوره راشد نجـ عبوفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36313
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىساره سعد حمودي يحيىفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36324
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىآية معف غانـ مرعيفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36335
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرزيد عبدالرزاؽ حسف عميفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36346
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىآية عمي جاسـ صالحفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36357
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد محمود حسيف خضيرفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36368
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرعمر محمد حسيف حموفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب36379



2018-2017االوؿصباحيجيد جدًاذكريزف ميند عزيز أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية36381
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىآمنة محمد عارؼ أيوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية36392
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرعثماف أحمد محمد قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية36403
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىإيالؼ حسيف عمي حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية36414
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىتقى أحمد فتحي ىنديىندسة تقنيات االجيزة الطبية36425
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىرغد محمد وعداهلل جمعةىندسة تقنيات االجيزة الطبية36436
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىدعاء سميماف خميؿ يوسؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية36447
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرريزاف إبراىيـ  زكر عبديىندسة تقنيات االجيزة الطبية36458
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىسمفانا عماد دنحا شمعوفىندسة تقنيات االجيزة الطبية36469
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىسارة يونس عبدالستار يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية364710
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىرغدة صالح خضر محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية364811
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىرغد جالؿ عبدالكريـ خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية364912
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىرحاب يشكر محمود قاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية365013
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىفاديف نشواف موسى إلياسىندسة تقنيات االجيزة الطبية365114
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىىبة محمود ياسيف طوىندسة تقنيات االجيزة الطبية365215
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمايكؿ ممتاز نوح يعقوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية365316
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكريونس بشار يونس أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية365417
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنور ىيثـ بشير محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية365518
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىىبة عبدالناصر محمود ناصرىندسة تقنيات االجيزة الطبية365619
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرذياب ويس محمد طوىندسة تقنيات االجيزة الطبية365720



2018-2017الثانيصباحيمتوسطانثىأنفاؿ عبدالرحمف يونس خمؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية365821
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىبمسـ حافظ عمي محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية365922
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىمناىؿ محمد أميف خضر أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية366023
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىندى ىاني سعيد خضرىندسة تقنيات االجيزة الطبية366124
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمي أحمد فتحي رمضافىندسة تقنيات االجيزة الطبية366225
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىىبة فارس غانـ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية366326
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنور محمد سامي عبدالكريـ أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية366427
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى محمد سعداهلل سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية366528
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنور خيري محمود األميفىندسة تقنيات االجيزة الطبية366629
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىحناف عبدالمنعـ محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية366730
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىرندة غالب محمد غائبىندسة تقنيات االجيزة الطبية366831
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىشيماء نبيؿ طو حموديىندسة تقنيات االجيزة الطبية366932
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىرغد رويد مجيد رشيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية367033
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرفارس صباح حمد عزبةىندسة تقنيات االجيزة الطبية367134
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر حسيف عمي فؤادىندسة تقنيات االجيزة الطبية367235
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر مازف ىاشـ عزيزىندسة تقنيات االجيزة الطبية367336
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىأنغاـ محمد عبداهلل مالىندسة تقنيات االجيزة الطبية367437
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنور مؤيد صالح محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية367538
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىدنيا سعد أميف إبراىيـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية367639
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر موفؽ شاكر محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية367740



2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرحسف إحساف أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية367841
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرأنس محمود خمؼ محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية367942
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد سعيد عطااهلل محمد سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية368043
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىأروى يوسؼ حمدي فتحيىندسة تقنيات االجيزة الطبية368144
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىرغد شكر محمود جاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية368245
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكروساـ جودت سالـ إسماعيؿ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية368346
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىتبارؾ غني حمد حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية368447
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرعمر عبدالرافع عمي حسيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية368548
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىفاطمة فريح ربي جاسـىندسة تقنيات االجيزة الطبية368649
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىبنيف تحسيف مصطفى خميؿىندسة تقنيات االجيزة الطبية368750
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرصييب عبداليادي إبراىيـ  عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية368851
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عناد عباهلل محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية368952
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىعبير نزار صالح محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية369053
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرأسد سعد محمد لطيؼىندسة تقنيات االجيزة الطبية369154
2017-2016االوؿصباحيجيدانثىىاجر رعد محمد عمي أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36921
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرأحمد نجـ الديف حسف رحوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36932
2017-2016االوؿصباحيجيدانثىسمسبيؿ حسف طو أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36943
2017-2016االوؿصباحيجيدانثىنور نايؼ عمي حمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36954
2017-2016االوؿصباحيجيدذكرزياد طارؽ محمد عمي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36965
2017-2016االوؿصباحيجيدذكراسالـ ناصر مجيد حميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36976



2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىموج ظافر عمي حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36987
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحسيف صبري خمؼ أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36998
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرفادي بشار إيميا شمعوفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية37009
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرألف ىندري نوئيؿ فرنسيس ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370110
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكربيزاد زر عمي محمد أغاىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370211
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىأسماء عبد صالح عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370312
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرإبراىيـ  كماؿ شفيؽ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370413
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرسعد عصاـ عبدالقادر عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370514
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعمر عزيز محمد أسودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370615
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكربراء عبدالباسط محمد بكرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370716
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى نشواف عباس وىبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370817
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىشيد شامؿ إبراىيـ  عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية370918
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكركـر صبري حادث تركيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371019
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرسرمد مكنى يونس يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371120
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحسف جمعة حسف عبيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371221
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرأحمد كماؿ الديف جاسـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371322
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد محمد عبدالقادر حسيفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371423
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعبدالعزيز خالد إبراىيـ  حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371524
2017-2016االوؿصباحيمتوسطانثىآماؿ عبود موسى حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371625
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى وليد توفيؽ نجـىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371726



2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد إسماعيؿ  حساـ عبدالحميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371827
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرحاتـ صالح حبو حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية371928
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد جاسـ محمد جبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372029
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرعيد سالـ مجيد سميمافىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372130
2017-2016الثانيصباحيمتوسطانثىحنيف حميد إسماعيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372231
2017-2016االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد رياض عطية حامدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372332
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد عمواف حمدي إسماعيؿ ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372433
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد ظفر أحمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372534
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرمصطفى رعد محمد خضرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372635
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد لؤي محمد كامؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372736
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرعمار عمي سبياف عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372837
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿانثىنادية محمد غانـ محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية372938
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿانثىمنار عالء رحمف محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373039
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرأمجد حساـ الديف محمد حمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373140
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿانثىىياـ ميسر نوري عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373241
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرسيؼ صالح محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373342
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد رياض كافي حسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373443
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿانثىرغيد مشير زينؿ أيوبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373544
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿانثىزىراء ثامر عمي بالؿىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373645
2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرغانـ عبداهلل غانـ عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373746



2017-2016االوؿصباحيمقبوؿذكرمصطفى رائد غانـ عزيزىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373847
2017-2016الثانيصباحيمقبوؿذكرعبداهلل عامر عمي محمد اكبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية373948
2018-2017االوؿصباحيجيدجدًاذكرأندي عبود صميوا ميخاىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37401
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرعمر نبيؿ محمد زكي شيابىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37412
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرأحمد رافع حسف حموديىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37423
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرعبدالغني حساف عبدالغني محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37434
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرعمي مظفر عثماف خطابىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37445
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرعمي أحمد عمي ميرزاىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37456
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرمصطفى أنور مصطفى حنوشىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37467
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرنبراس يونس خمؼ جاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37478
2018-2017االوؿصباحيجيدذكربيوار فارس أحمد محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ37489
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرطو قتيبة يوسؼ أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ374910
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىآمنة نذير عبداهلل سمطافىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375011
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىرغد محمد حاتـ محسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375112
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىمريـ حساـ سند عبدالرزاؽىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375213
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىريـ نزار عبدالرزاؽ ياسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375314
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرربيع رباح عبدالمطيؼ إبراىيـ ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375415
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىآية ليث أحمد نجاتيىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375516
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالجبار سمطاف أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375617
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرياسر بدر محمد حسيفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375718



2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىطيبة محمد عبدالجبار مرادىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375819
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكريعرب طو قاسـ عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ375920
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىزىراء حاـز ذنوف مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376021
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكريحيى عبدالوىاب أحمد يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376122
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعقيؿ قصي أحمد تقي قاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376223
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنذيرة تميد عباس حسفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376324
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكروليد موفؽ عبدالواحد عرميطىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376425
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد وسمي عبود محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376526
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿانثىأميمة ثائر عبداهلل كريـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376627
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد بساـ ذنوف مجيدىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376728
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرأميف وليد يوسؼ أميفىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376829
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرياسر سالـ عثماف أيوبىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ376930
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿانثىسحر خيرالديف جاسـ قاسـىندسة تقنيات التبريد والتكييؼ377031
2018-2017االوؿصباحيجيد جدًاذكروليد خالد نذير عبدالباقيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37711
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرأنس غياث إبراىيـ  عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37722
2018-2017االوؿصباحيجيدذكريونس يزف يونس عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37733
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىظبية سعد مزاحـ سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37744
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىطيبة بدري محمود عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37755
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرمحمد مرواف زيداف قدوريىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37766
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرأنمار شامؿ عبدالقادر يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37777



2018-2017االوؿصباحيجيدذكرمحمد سعد عبدالرحيـ عبدالستارىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37788
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىىبة ضياء محمود يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37799
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرعمي حسيف عمي يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378010
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرإبراىيـ  فواز محمد عمي عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378111
2018-2017االوؿصباحيجيدذكرأحمد يونس خضير محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378212
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىرغد عبدالكريـ جاسـ محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378313
2018-2017االوؿصباحيجيدانثىلندا موفؽ جبر محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378414
2018-2017الثانيصباحيمتوسطذكرقاسـ جواد سالـ خميؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378515
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرحسف رياض يونس طميعىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378616
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعماد داؤد سميماف حسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378717
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمار ىشاـ خيري محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378818
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالقادر عزيز محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات378919
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرفراس أحمد عبدالحميد أحنيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379020
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىنور غانـ يونس سميمافىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379121
2018-2017الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد مجيد محسف جاسـىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379222
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالمجيد محمد عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379323
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر سالـ عدناف عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379424
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىإيماف حسف بياءالديف صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379525
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر صالح ميدي صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379626
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر عبدالرحيـ حسف عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379727



2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعبداإللو يونس حمد ىالؿىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379828
2018-2017الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد ىيثـ غازي يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات379929
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرضياء حسيف سميماف إسماعيؿ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380030
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكروليد خالد محمد ذنوفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380131
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرأرغد راكاف طالب أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380232
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرمثنى نضاؿ نايؼ سعيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380333
2018-2017الثانيصباحيمتوسطانثىرفؿ فاضؿ صالح محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380434
2018-2017االوؿصباحيمتوسطانثىشيد أنور حميد نور محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380535
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرحساف لؤي سالـ عبدالعزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380636
2018-2017االوؿصباحيمتوسطذكرعمر عبدالعزيز جاسـ محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380737
2018-2017الثانيصباحيمتوسطانثىتيجاف سير محمد خضيرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380838
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرأرقـ مظفر سعداهلل إسماعيؿ ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات380939
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿانثىسارة عبدالستار أحمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381040
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرصباح صالح سامي فتوحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381141
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد عبدالحكيـ جدوع عطيةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381242
2018-2017االوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد اكـر عمي يوسؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381343
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد وائؿ حسف يوسؼىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381444
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عاىد ذنوف شيابىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381545
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد إبراىيـ  اوسؼ حموىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381646
2018-2017الثانيصباحيمقبوؿانثىشيد أحمد سالـ أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381747



2018-2017الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عبدالرحمف أحمد عنازىندسة تقنيات البناء واالنشاءات381848


