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الدراسة
سنة التخرجالدور

2002-2001األولمسائيجيد جداذكرأحمد زىير سعيدىندسة تقنيات الحاسوب1
2002-2001األولصباحيجيدأنثىارجوان محمد عبدالجوادىندسة تقنيات الحاسوب2
2002-2001األولمسائيجيدذكرياسر عزالدين أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب3
2002-2001األولصباحيجيدأنثىفادية مروكي ميخوىندسة تقنيات الحاسوب4
2002-2001األولمسائيجيدذكرفارس فائق توفيقىندسة تقنيات الحاسوب5
2002-2001األولصباحيجيدذكرمحمد صباح خميلىندسة تقنيات الحاسوب6
2002-2001األولصباحيجيدأنثىشيماء محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب7
2002-2001األولمسائيجيدذكرشامل فريد يوسفىندسة تقنيات الحاسوب8
2002-2001األولصباحيجيدذكرنشأت رياض خضرىندسة تقنيات الحاسوب9
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرأحمد خزعل يونسىندسة تقنيات الحاسوب10
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرمحمد فوزي محمودىندسة تقنيات الحاسوب11
2002-2001األولمسائيمتوسطذكروسام صباح بنيىندسة تقنيات الحاسوب12
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرأمين سمطان محمد عبدهىندسة تقنيات الحاسوب13
2002-2001األولصباحيمتوسطذكروليد عبده شرف ىندسة تقنيات الحاسوب14
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرىشام امان عاصي ىندسة تقنيات الحاسوب15
2002-2001األولصباحيمتوسطذكردثار عباس حسنىندسة تقنيات الحاسوب16
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد ىاشم يونسىندسة تقنيات الحاسوب17
2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىفاتن يحيى إسماعيل ىندسة تقنيات الحاسوب18



2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىىبة عبدالغني يونسىندسة تقنيات الحاسوب19
2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىريم فارس يونسىندسة تقنيات الحاسوب20
2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىشيماء إبراىيم  خضر ىندسة تقنيات الحاسوب21
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرعبدالرحمن قيس غانم شكوريىندسة تقنيات الحاسوب22
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرطارق أحمد عبدالرحمنىندسة تقنيات الحاسوب23
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرموفق صديق محمدىندسة تقنيات الحاسوب24
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرصدام غانم ايوبىندسة تقنيات الحاسوب25
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرأنس حازم شيتىندسة تقنيات الحاسوب26
2002-2001األولمسائيمتوسطذكريونس صابر عثمان ىندسة تقنيات الحاسوب27
2002-2001األولمسائيمتوسطذكربشار ادريس حماديىندسة تقنيات الحاسوب28
2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىفيان إسماعيل  سميمانىندسة تقنيات الحاسوب29
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرمحمد مطمك صالحىندسة تقنيات الحاسوب30
2002-2001الثانيصباحيمتوسطأنثىاوزالم عبدالحكيم محمودىندسة تقنيات الحاسوب31
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرأياد طارق قاسمىندسة تقنيات الحاسوب32
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرقيس سمير ذنونىندسة تقنيات الحاسوب33
2002-2001الثانيصباحيمتوسطأنثىرنا ياسين داؤدىندسة تقنيات الحاسوب34
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرأحمد صفاء حسينىندسة تقنيات الحاسوب35
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرصدام بشير شمعونىندسة تقنيات الحاسوب36
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرنشوان عبداهلل محمد  عىندسة تقنيات الحاسوب37
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرعمار ياسين سعيد ىندسة تقنيات الحاسوب38



2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمظير ذنون يونسىندسة تقنيات الحاسوب39
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرفرقد ميدي عبدالحسينىندسة تقنيات الحاسوب40
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرياسر عادل رؤؤفىندسة تقنيات الحاسوب41
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرنسيم ناجي بطرسىندسة تقنيات الحاسوب42
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرمحمد رشيد جتوىندسة تقنيات الحاسوب43
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرىاني قاسم مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب44
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرلؤي عصام عبدالقادرىندسة تقنيات الحاسوب45
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرنزار محمد غزال ىندسة تقنيات الحاسوب46
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرزيد أسامة عميىندسة تقنيات الحاسوب47
2002-2001الثانيصباحيمتوسطأنثىعبير حسين مطمكىندسة تقنيات الحاسوب48
2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىىديل عبدالعزيز أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب49
2002-2001األولصباحيمتوسطأنثىسرى عاصم يحيىىندسة تقنيات الحاسوب50
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمصطفى سعيد حسنىندسة تقنيات الحاسوب51
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرفراس حمودة نايف شبيرىندسة تقنيات الحاسوب52
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرياسر يوسف وديعىندسة تقنيات الحاسوب53
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرعمي حسن حسينىندسة تقنيات الحاسوب54
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد خالد إسماعيل ىندسة تقنيات الحاسوب55
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرمحمد صالح محمد خضر ىندسة تقنيات الحاسوب56
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرىاشم محمود عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب57
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرفواز عمي يونسىندسة تقنيات الحاسوب58



2002-2001األولمسائيمتوسطذكرسعد شاكر محمودىندسة تقنيات الحاسوب59
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرسرمد صابر خميلىندسة تقنيات الحاسوب60
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعدي اكرم طمب ىندسة تقنيات الحاسوب61
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرعمي مصطفى عميىندسة تقنيات الحاسوب62
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكراكوان محمد امينىندسة تقنيات الحاسوب63
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعبداهلل عبدالحكيم محمدىندسة تقنيات الحاسوب64
2002-2001األولمسائيمتوسطذكربشار محمد خميلىندسة تقنيات الحاسوب65
2002-2001الثانيمسائيمتوسطذكرفادي عبوش عبدالمسيحىندسة تقنيات الحاسوب66
2002-2001األولمسائيمتوسطذكراديب أحمد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب67
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمروان خالد عميىندسة تقنيات الحاسوب68
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرقيس اكرم يونسىندسة تقنيات الحاسوب69
2002-2001االولصباحيمتوسطذكرمحمد عمي أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب70
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد عبد يونسىندسة تقنيات الحاسوب71
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرخيري خدر سموىندسة تقنيات الحاسوب72
2002-2001األولمسائيمتوسطذكروسام خميل يونسىندسة تقنيات الحاسوب73
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرعبدالغني محمد عبدةىندسة تقنيات الحاسوب74
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعبدالواحد عبدالرحمن سمطان ىندسة تقنيات الحاسوب75
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرداؤد عبدالسالم داؤدىندسة تقنيات الحاسوب76
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرمحمد معاذ عبدالغنيىندسة تقنيات الحاسوب77
2002-2001األولمسائيمتوسطذكرانمار برىان محمدىندسة تقنيات الحاسوب78



2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكروضاح حميد حسنىندسة تقنيات الحاسوب79
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرشيرزاد الياس حنتوشىندسة تقنيات الحاسوب80
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرعالء نامق محمدىندسة تقنيات الحاسوب81
2002-2001األولمسائيمقبولذكرفراس سالم يونسىندسة تقنيات الحاسوب82
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرحمير محمد عميىندسة تقنيات الحاسوب83
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرسنان زىير ناصرىندسة تقنيات الحاسوب84
2002-2001األولمسائيمقبولذكرادريس عبداهلل عثمانىندسة تقنيات الحاسوب85
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرفراس وعداهلل دحامىندسة تقنيات الحاسوب86
2002-2001األولمسائيمقبولذكرمحمد شياب أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب87
2002-2001األولمسائيمقبولذكرطارق أحمد سعيدىندسة تقنيات الحاسوب88
2002-2001األولمسائيمقبولذكرنصر نجم عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب89
2002-2001الثانيمسائيمقبولذكرفادي رياض خضوريىندسة تقنيات الحاسوب90
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكركنعان محمد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب91
2002-2001األولمسائيمقبولذكرمقداد ثابت طمبىندسة تقنيات الحاسوب92
2002-2001الثانيمسائيمقبولذكرمحمد سالم سمطانىندسة تقنيات الحاسوب93
2002-2001األولمسائيمقبولأنثىنوشيك زىراب آردواسىندسة تقنيات الحاسوب94
2002-2001األولمسائيمقبولذكرسميمان توفيق سميمانىندسة تقنيات الحاسوب95
2002-2001الثانيمسائيمقبولذكرساعد أيوب عيسىىندسة تقنيات الحاسوب96
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرعمي عبدالرحيم عبدالرحمنىندسة تقنيات الحاسوب97
2002-2001األولمسائيمقبولذكرحسين عمي داؤدىندسة تقنيات الحاسوب98



2002-2001األولمسائيمقبولذكرعمي طارق خميلىندسة تقنيات الحاسوب99
2002-2001الثانيمسائيمقبولذكرشامل وعد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب100
2002-2001الثانيمسائيمقبولذكرصييب صديق حسنىندسة تقنيات الحاسوب101
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرحسين كاظم عبيد ىندسة تقنيات الحاسوب102
2002-2001األولصباحيمقبولذكرأحمد عبدالقيار بشيرىندسة تقنيات الحاسوب103
2002-2001األولصباحيجيدذكرمحمد صباح جرجيسىندسة تقنيات االجيزة الطبية1
2002-2001األولصباحيجيدذكرخالد عبداهلل محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية2
2002-2001األولصباحيجيدذكروسيم مصباح حسنىندسة تقنيات االجيزة الطبية3
2002-2001األولصباحيجيدذكرعبدالرحيم جميل أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية4
2002-2001األولصباحيجيدذكريحيى سالم أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية5
2002-2001األولصباحيمتوسطذكراشرف ىاني عزالدينىندسة تقنيات االجيزة الطبية6
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرأحمد المرضي أحمد حسنىندسة تقنيات االجيزة الطبية7
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرعمر زىير ايوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية8
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرطو حكمت محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية9
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرحسان مازن مجيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية10
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرعبدالغفور خضير عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية11
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرأحمد عصام عبدالرحمنىندسة تقنيات االجيزة الطبية12
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرىادي محمود حمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية13
2002-2001األولصباحيمتوسطذكربسام شميمون خوشاباىندسة تقنيات االجيزة الطبية14
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعبدالرحمن محمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية15



2002-2001األولصباحيمتوسطذكرجبران جبرائيل بينامىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرمؤيد حسن رشوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرياسر فرمان يوسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3
2002-2001األولصباحيمتوسطذكرأركان نوري حسنىندسة تقنيات القدرة الكيربائية4
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعزام امجد ىاديىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكراياد طارق ىمامىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرخميل عصمان خديدهىندسة تقنيات القدرة الكيربائية7
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرسامي حسن عمر ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية8
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكررافد داؤد يعقوبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد سمطان مجبلىندسة تقنيات القدرة الكيربائية10
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكراشرف عبدالكريم جويرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية11
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرشياب أحمد حسونىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرنذير نايف عبوشىندسة تقنيات القدرة الكيربائية13
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرعمر عبدااللو حسينىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14
2002-2001الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد اكرم توفيقىندسة تقنيات القدرة الكيربائية15
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكررعد محمود خميلىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرأيمنمؤيد محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية17
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرصباح يونس حسنىندسة تقنيات القدرة الكيربائية18
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرمزاحم صالح أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرأسامة سمير بدريىندسة تقنيات القدرة الكيربائية20



2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرطو محمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكريونس شريف محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية22
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرمحمد عمر محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية23
2002-2001الثانيصباحيمقبولذكرسعد عمي أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية24


