
التقديرالجنساسم الطالبالقسمت
نوع 

الدراسة
سنة التخرجالدور

2003-2002االولصباحيجيد جداذكرزيد غانم محمد عبوش ىندسة تقنيات الحاسوب1
2003-2002االولصباحيجيد جداانثىفجر فير فاضل إسماعيل ىندسة تقنيات الحاسوب2
2003-2002االولصباحيجيد جداانثىنقاء لقمان محمد حمو ىندسة تقنيات الحاسوب3
2003-2002االولصباحيجيدانثىنادية قتيبة محمد سعيد ىندسة تقنيات الحاسوب4
2003-2002االولمسائيجيدذكر ماىر داؤد محمد سميمىندسة تقنيات الحاسوب5
2003-2002االولصباحيجيدانثىزىراء زىير ايوب مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب6
2003-2002االولصباحيجيدانثىتيسير عبدالرحمن قمر ميدي  ىندسة تقنيات الحاسوب7
2003-2002االولمسائيجيدذكرخالد سامي يوسف أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب8
2003-2002االولصباحيجيدانثىمي رياض رشيد أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب9
2003-2002االولمسائيجيدذكرمحمد نازك سميمان سمطان ىندسة تقنيات الحاسوب10
2003-2002االولصباحيجيدذكرمحمد رافع يحيى محمد  ىندسة تقنيات الحاسوب11
2003-2002االولمسائيجيدذكررائد وعداهلل داؤد سميمانىندسة تقنيات الحاسوب12
2003-2002االولصباحيجيدذكرمصطفى يحيى سميمان حسين ىندسة تقنيات الحاسوب13
2003-2002االولصباحيجيدذكرريان طالل محسن امين ىندسة تقنيات الحاسوب14
2003-2002االولمسائيجيدذكرخالد انور يعقوب عمي ىندسة تقنيات الحاسوب15
2003-2002االولمسائيمتوسطانثىشذى شكر محمود أحمد ىندسة تقنيات الحاسوب16
2003-2002االولصباحيمتوسطانثىرمزية محمود رمو محمودىندسة تقنيات الحاسوب17
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرعمر مزاحم رحيم عميىندسة تقنيات الحاسوب18



2003-2002االولمسائيمتوسطذكروميض طمعت عمي يونس ىندسة تقنيات الحاسوب19
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرمنذر محمود سميمان محمد ىندسة تقنيات الحاسوب20
2003-2002الثانيصباحيمتوسطذكرطارق درىم حسين حسين ىندسة تقنيات الحاسوب21
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرمروان عبداهلل حميد عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب22
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرزىاد حازم عمي خالدىندسة تقنيات الحاسوب23
2003-2002االولمسائيمتوسطذكريوسف محمد جاسم محمدىندسة تقنيات الحاسوب24
2003-2002االولمسائيمتوسطانثىىديل باسل سعداهلل سمطانىندسة تقنيات الحاسوب25
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرياسر سعدي سحري يونسىندسة تقنيات الحاسوب26
2003-2002االولصباحيمتوسطانثىسوزان محمد رضا محمد خالد ىندسة تقنيات الحاسوب27
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرعبدالرافع حسين مرعي حسن ىندسة تقنيات الحاسوب28
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرميند ياسين مصطفى رضا ىندسة تقنيات الحاسوب29
2003-2002االولمسائيمتوسطذكراوس زىير يونس سميمان ىندسة تقنيات الحاسوب30
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرموفق عزيز عزيز ذنونىندسة تقنيات الحاسوب31
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرفراس غانم سمطان عبداهللىندسة تقنيات الحاسوب32
2003-2002االولمسائيمتوسطانثىامال انيس أحمد عطية ىندسة تقنيات الحاسوب33
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرأحمد محمد سعيد بكر ىندسة تقنيات الحاسوب34
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرفكرت بيجت حسين عميىندسة تقنيات الحاسوب35
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرأحمد حازم أحمد داؤدىندسة تقنيات الحاسوب36
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرأحمد حسين عمي خضرىندسة تقنيات الحاسوب37
2003-2002األولمسائيمتوسطذكررائد رافع قاسم عبدالباقي ىندسة تقنيات الحاسوب38



2003-2002األولمسائيمتوسطذكرفارس حازم يونس قاسمىندسة تقنيات الحاسوب39
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرسيف سعدالدين أحمد عبدالقادرىندسة تقنيات الحاسوب40
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرثائر وعداهلل محمد مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب41
2003-2002األولصباحيمتوسطانثىايمان أحمد محمود محمد ىندسة تقنيات الحاسوب42
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرعبداهلل أحمد فتحي عموريىندسة تقنيات الحاسوب43
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرحسين نزار صالح محمد ىندسة تقنيات الحاسوب44
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد عبداليادي عبدالسالم محمدىندسة تقنيات الحاسوب45
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرنورالدين محمد حسين قاسم ىندسة تقنيات الحاسوب46
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرظفار قيدار قاسم حميدىندسة تقنيات الحاسوب47
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرنزار انطوان يوسف يعقوبىندسة تقنيات الحاسوب48
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرعبدالكريم رشيد عبدالقادر عبدالكريمىندسة تقنيات الحاسوب49
2003-2002األولصباحيمتوسطانثى شان بايار حكيم طو ىندسة تقنيات الحاسوب50
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرسعد سالم ياسين مصطفى ىندسة تقنيات الحاسوب51
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرمجاىد فواز أحمد محمدىندسة تقنيات الحاسوب52
2003-2002األولمسائيمتوسطانثىىيفي أحمد حمدي عبدالتوابىندسة تقنيات الحاسوب53
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرصالح عبدالفتاح إسماعيل  عمي ىندسة تقنيات الحاسوب54
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرحيدر نصر بيجت توفيق ىندسة تقنيات الحاسوب55
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرحسنين عمي طالب محمودىندسة تقنيات الحاسوب56
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرمحمد رفاعي محمد يونسىندسة تقنيات الحاسوب57
2003-2002األولمسائيمتوسطذكرعبدالباسط محمد عمي محمدىندسة تقنيات الحاسوب58



2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد حميد رشيد رفيقىندسة تقنيات الحاسوب59
2003-2002االولمسائيمتوسطانثىفداء حميد يوسف بكرىندسة تقنيات الحاسوب60
2003-2002االولمسائيمتوسطذكررياض عبد فتحي مصطفىىندسة تقنيات الحاسوب61
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرطارق أحمد عمي أحمدىندسة تقنيات الحاسوب62
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرعدي سميمان محمود خدرىندسة تقنيات الحاسوب63
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرثامر محمد عمي عبداهلل محمدىندسة تقنيات الحاسوب64
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرمحمد وليد جياد صالحىندسة تقنيات الحاسوب65
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرعمر أحمد محمد موسىىندسة تقنيات الحاسوب66
2003-2002الثانيمسائيمتوسطذكرعصام الدين عبدالمغيث خميفة محمدىندسة تقنيات الحاسوب67
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرعمر محي الدين عبدالباقي إسماعيلىندسة تقنيات الحاسوب68
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرزياد عمي إبراىيم  عزبىندسة تقنيات الحاسوب69
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرأحمد عبدالكريم قدو عباسىندسة تقنيات الحاسوب70
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرىاني حسين عبداهلل ذنونىندسة تقنيات الحاسوب71
2003-2002االولصباحيمتوسطذكراياد كمال عباس محمدىندسة تقنيات الحاسوب72
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرحسن فخري حسن محمدىندسة تقنيات الحاسوب73
2003-2002االولمسائيمتوسطانثىأنسام رياض حسين عميىندسة تقنيات الحاسوب74
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرثقيف حازم محمد طوىندسة تقنيات الحاسوب75
2003-2002االولمسائيمتوسطذكررائد رعد يحيى جرجيسىندسة تقنيات الحاسوب76
2003-2002االولمسائيمتوسطذكرسالم محمد حسين عبدالواحدىندسة تقنيات الحاسوب77
2003-2002الثانيصباحيمقبولذكرماجد عبدالحميد ناجي حسنىندسة تقنيات الحاسوب78



2003-2002األولمسائيمقبولذكرتوفيق ميدي صالح محمدىندسة تقنيات الحاسوب79
2003-2002الثانيمسائيمقبولذكرثامر محمد قدو عميىندسة تقنيات الحاسوب80
2003-2002األولمسائيمقبولانثىبنان عماد الدين محمد سميمانىندسة تقنيات الحاسوب81
2003-2002الثانيمسائيمقبولذكرعمي ىمام نذير جاسمىندسة تقنيات الحاسوب82
2003-2002األولصباحيمقبولذكرعزام سعيد محمد نعمانىندسة تقنيات الحاسوب83
2003-2002األولمسائيمقبولذكربشار محمود صطام عبدالعزيزىندسة تقنيات الحاسوب84
2003-2002األولصباحيجيدانثىورقاء ىاشم محمود خالدىندسة تقنيات االجيزة الطبية1
2003-2002األولصباحيجيدذكرمحمد فوزي عبداهلل شيتىندسة تقنيات االجيزة الطبية2
2003-2002األولصباحيجيدانثىآالء إبراىيم  أحمد الروميىندسة تقنيات االجيزة الطبية3
2003-2002األولصباحيجيدذكروليد عبدالعزيز أحمد محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية4
2003-2002األولصباحيجيدذكرميدي عوض عبدالعزيز محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية5
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد فايز جميل أحمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية6
2003-2002األولصباحيمتوسطانثىعبير ىادي بدر مطمقىندسة تقنيات االجيزة الطبية7
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرعمي عبدالرحمن عمي سميمانىندسة تقنيات االجيزة الطبية8
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمازن انور محمد مييوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية9
2003-2002األولصباحيمتوسطانثىايناس عبدالعظيم إبراىيم  الجعبريىندسة تقنيات االجيزة الطبية10
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد أحمد عمي الحماديىندسة تقنيات االجيزة الطبية11
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرثائر اكرم سميمان حدادىندسة تقنيات االجيزة الطبية12
2003-2002األولصباحيمتوسطانثىاسوان عدنان حسن عبدالرحمنىندسة تقنيات االجيزة الطبية13
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرسرمد صباح كريم حمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية14



2003-2002األولصباحيمتوسطذكرعمي محمد رياض عبدالوىابىندسة تقنيات االجيزة الطبية15
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمنذر ياسين ناشر عبدالوليىندسة تقنيات االجيزة الطبية16
2003-2002األولصباحيمتوسطانثىلونا زيد غانم محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية17
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرأحمد ىاشم رشيد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية18
2003-2002األولصباحيمتوسطذكررياض عبدالوىاب يحيى الحوديىندسة تقنيات االجيزة الطبية19
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرأحمد يونس محمد حسينىندسة تقنيات االجيزة الطبية20
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرأحمد محمد أحمد عبدالجوادىندسة تقنيات االجيزة الطبية21
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرحسام حسين حسن دار ناصرىندسة تقنيات االجيزة الطبية22
2003-2002األولصباحيمتوسطذكربالل نبيل حافظ صالحىندسة تقنيات االجيزة الطبية23
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد عوض مصطفى قنيبىندسة تقنيات االجيزة الطبية24
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرخالد شكر محمود عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية25
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرعامر محمود أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية26
2003-2002األولصباحيمتوسطذكروميض محمود عطا اهلل مطموبىندسة تقنيات االجيزة الطبية27
2003-2002الثانيصباحيمتوسطذكرإبراىيم  محمد إبراىيم  عبدالرحمنىندسة تقنيات االجيزة الطبية28
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرجازي ياسين عمي سمطانىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرقيس صباح إبراىيم  يوسفىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد عبده عمي قاسمىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرحارث أحمد محمد أحمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية4
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرأزىر أنور محمد امينىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرمحمد صديق حامد حسينىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6



2003-2002األولصباحيمتوسطذكرإسماعيل  عبيد مصطفى محيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية7
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرعمار محمد أحمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية8
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرعمي نعيم عمي عبدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرنزار عبدالجبار محمد فتحيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية10
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرعدي شياب أحمد خميلىندسة تقنيات القدرة الكيربائية11
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرصفوان عادل طو محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرحسان صباح بينام شاباىندسة تقنيات القدرة الكيربائية13
2003-2002األولصباحيمتوسطذكرغالب عبداهلل حمد حسينىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14
2003-2002األولصباحيمقبولذكرسالم صوريشو يوحنا كوركيسىندسة تقنيات القدرة الكيربائية15
2003-2002األولصباحيمقبولذكربسام خضر محمود عبوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16
2003-2002األولصباحيمقبولذكرأحمد فؤاد عمي قاسمىندسة تقنيات القدرة الكيربائية17
2003-2002األولصباحيمقبولذكرمحمد فيصل محمد يوسف الخميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية18
2003-2002االولصباحيجيد جداذكرعمار حسن سييل نجمىندسة تقنيات التبريد والتكييف1
2003-2002االولصباحيجيدذكراياد سميمان عبداهلل عميىندسة تقنيات التبريد والتكييف2
2003-2002االولصباحيجيدذكراوس زىير أحمد طو الطيارىندسة تقنيات التبريد والتكييف3
2003-2002االولصباحيجيدانثىاحكام سعيد محمد سميمىندسة تقنيات التبريد والتكييف4
2003-2002االولصباحيجيدذكرساندي حكمت حنا رموىندسة تقنيات التبريد والتكييف5
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرعالء خمف سالم الطنشاتىندسة تقنيات التبريد والتكييف6
2003-2002االولصباحيمتوسطذكررياض زورا بينام مرقصىندسة تقنيات التبريد والتكييف7
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرمعن أحمد محسن عميىندسة تقنيات التبريد والتكييف8



2003-2002االولصباحيمتوسطذكركريم شمعون كوركيس شموىندسة تقنيات التبريد والتكييف9
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرفائز جرجيس سوالقة كوركيسىندسة تقنيات التبريد والتكييف10
2003-2002االولصباحيمتوسطذكرخالد وليد جبرائيل الياس جدوىندسة تقنيات التبريد والتكييف11
2003-2002االولصباحيمقبولذكرحكم عمي محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييف12
2003-2002الثانيصباحيمقبولذكرادور عبدالكريم توما كوركيسىندسة تقنيات التبريد والتكييف13


