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2005-2004األولمسائيمتوسطذكرأحمد غانم داؤد محمدهندسة تقنيات الحاسوب85
2005-2004األولصباحيمتوسطذكرقيس سعيد بطرس الياسهندسة تقنيات الحاسوب86
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2005-2004األولمسائيمتوسطذكرياسر طاهر عصمان محمدهندسة تقنيات الحاسوب88
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2005-2004األولمسائيمتوسطذكرمحمود أحمد مصطفى يونسهندسة تقنيات الحاسوب115
2005-2004األولمسائيمتوسطذكرعبدالرزاق محمد صبحي عبدالرزاقهندسة تقنيات الحاسوب116
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