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نوع 

الدراسة
سنة التخرجالدور

1998-1997األولصباحيجيد جداذكررامي رشيد راشد رشيدىندسة تقنيات الحاسوب1
1998-1997األولصباحيجيدذكرميند لقمان أحمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب2
1998-1997األولصباحيجيدانثىزىراء خالد ذنون عميىندسة تقنيات الحاسوب3
1998-1997األولصباحيجيدانثىرفل غالب سعداهلل سمطانىندسة تقنيات الحاسوب4
1998-1997األولصباحيجيدذكرفراس خميل إبراىيم  شريفىندسة تقنيات الحاسوب5
1998-1997األولصباحيجيدانثىشيماء مقداد محمد نجيب سميمىندسة تقنيات الحاسوب6
1998-1997األولصباحيجيدانثىده مت صالح الدين صديق غفورىندسة تقنيات الحاسوب7
1998-1997األولصباحيجيدانثىرضاء إبراىيم  عبدالكريم أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب8
1998-1997األولصباحيجيدذكريونس أنس يونس حسنىندسة تقنيات الحاسوب9
1998-1997األولصباحيجيدذكرواثر سعد إبراىيم  عيسىىندسة تقنيات الحاسوب10
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمحمد أحمد عطااهلل ابو رعيةىندسة تقنيات الحاسوب11
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرفراس إبراىيم  محمد احميدىندسة تقنيات الحاسوب12
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرزيد خزعل خالد وليدىندسة تقنيات الحاسوب13
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمراد غازي عبدالقادر محمد النقيبىندسة تقنيات الحاسوب14
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرعباس رمضان حسين الرفاعيىندسة تقنيات الحاسوب15
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمعتز يحيى سميمان حسينىندسة تقنيات الحاسوب16
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمحمد أكرم إسماعيل  عبدالحسينىندسة تقنيات الحاسوب17
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرعمار حسن خدر سميمانىندسة تقنيات الحاسوب18



1998-1997األولصباحيمتوسطذكرأسامة عوني سممان ظاىرىندسة تقنيات الحاسوب19
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عباسىندسة تقنيات الحاسوب20
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرشانت فريق حنا يوياىندسة تقنيات الحاسوب21
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرسالم جميل سميم عثمان السيدىندسة تقنيات الحاسوب22
1998-1997األولصباحيمتوسطذكراشرف محمد خضر محمود محمدىندسة تقنيات الحاسوب23
1998-1997األولصباحيمتوسطانثىنورىان نجم الدين خورشيد سعيد صالحىندسة تقنيات الحاسوب24
1998-1997األولصباحيمتوسطذكررضوان خالد طو االمينىندسة تقنيات الحاسوب25
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمصمح فتاح محمد حسنىندسة تقنيات الحاسوب26
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرصالح الدين أحمد عبداهلل حسينىندسة تقنيات الحاسوب27
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرنوار عمي إبراىيم  محمد العبيديىندسة تقنيات الحاسوب28
1998-1997األولصباحيمتوسطانثىضمياء محمد جاجان محمدىندسة تقنيات الحاسوب29
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرراشد إبراىيم  ناصر عيشةىندسة تقنيات الحاسوب30
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرصباح حسن عباس محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب31
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمحمد وعداهلل عمي حامدىندسة تقنيات الحاسوب32
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرعبداهلل عواد عطية الخمفىندسة تقنيات الحاسوب33
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرلؤي جورج داؤد ممكيىندسة تقنيات الحاسوب34
1998-1997األولصباحيمتوسطذكربشار سينالي عبدالرحيم سيناليىندسة تقنيات الحاسوب35
1998-1997الثانيصباحيمقبولذكرعزو عمي مخمف عوضىندسة تقنيات الحاسوب36
1998-1997األولصباحيمقبولذكرأحمد عدنان إبراىيم  يحيىىندسة تقنيات الحاسوب37
1998-1997األولصباحيجيدذكرمحمد فائق ارزيج زعيطىندسة تقنيات االجيزة الطبية1



1998-1997األولصباحيجيدذكربشار سالم ذنون يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية2
1998-1997األولصباحيجيدذكرىالل عبداهلل زينل حسنىندسة تقنيات االجيزة الطبية3
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرثائر حواس حميد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية4
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرستيف سميمان حنا ىندسة تقنيات االجيزة الطبية5
1998-1997األولصباحيمتوسطأنثىسيران خاجيك يوسف داؤد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية6
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمحمد محمود حسن زمزومىندسة تقنيات االجيزة الطبية7
1998-1997األولصباحيمتوسطانثىايمان عبدالغفور مراد شيابىندسة تقنيات االجيزة الطبية8
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرفراس نذير عبدالقادر حسن أغاىندسة تقنيات االجيزة الطبية9
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمراد طالب عبداليادي جاداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية10
1998-1997األولصباحيمتوسطذكررافع حميد شيت مرزاىندسة تقنيات االجيزة الطبية11
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمحمد طو عبدالرزاق محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية12
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرمحمد عطية محمد احميدىندسة تقنيات االجيزة الطبية13
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرأحمد شاكر سعيد محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية14
1998-1997األولصباحيمتوسطذكرعزام سعيد شيت حياويىندسة تقنيات االجيزة الطبية15


