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الدراسة
سنة التخرجالدور

2006-2005األوؿصباحيجيد جداذكرمعتصـ ياسيف مصطفى رضاهندسة تقنيات الحاسوب1
2006-2005األوؿصباحيجيد جداذكرعمار سمير عناز مصطفىهندسة تقنيات الحاسوب2
2006-2005األوؿصباحيجيد جداانثى نعـ محمد عصاـ عبدالستار اسعدهندسة تقنيات الحاسوب3
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمر هاشـ يحيى حموديهندسة تقنيات الحاسوب4
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرضياء حسيف حماد هالؿهندسة تقنيات الحاسوب5
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد غانـ أيوب عميهندسة تقنيات الحاسوب6
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرماهر فرح عازر عازرهندسة تقنيات الحاسوب7
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىسهى محسف ياسيف محمدهندسة تقنيات الحاسوب8
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمارتف زيا ابـر حرمش االثوريهندسة تقنيات الحاسوب9
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىسرى خالد أحمد عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب10
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرفراس امجد اسعد محمدهندسة تقنيات الحاسوب11
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىنغـ عامر عبداهلل  أحمدهندسة تقنيات الحاسوب12
2006-2005األوؿصباحيجيدذكركـر مازف زكي عثمافهندسة تقنيات الحاسوب13
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرتوفيؽ شاهيف خديدة اوصمافهندسة تقنيات الحاسوب14
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرإبراهيـ  محمد حمود سمطافهندسة تقنيات الحاسوب15
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمي فوزي أحمد قبعهندسة تقنيات الحاسوب16
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمحمود نبيؿ يونس عبداهلل الدباغهندسة تقنيات الحاسوب17
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمحمد سعد إبراهيـ  قاسـ الحجياتهندسة تقنيات الحاسوب18



2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعثماف إسماعيؿ  محمود أحمدهندسة تقنيات الحاسوب19
2006-2005األوؿمسائيجيدانثىرفؿ طه محمود حسيفهندسة تقنيات الحاسوب20
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرأحمد نشواف عبدالفتاح إبراهيـ  الدباغهندسة تقنيات الحاسوب21
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرشامؿ خضر رمضاف  خمؼهندسة تقنيات الحاسوب22
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد نجرس أحمد عباسهندسة تقنيات الحاسوب23
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمر شامؿ محمد صالح أحمدهندسة تقنيات الحاسوب24
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد غانـ سعيد مجيدهندسة تقنيات الحاسوب25
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىرنا سامي حميد مجيدهندسة تقنيات الحاسوب26
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىمها نواؼ أحمد إبراهيـهندسة تقنيات الحاسوب27
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرامجد يونس محمد قاسـهندسة تقنيات الحاسوب28
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرأحمد محمد هاني محمودهندسة تقنيات الحاسوب29
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرأحمد ضياء عزيز سموهندسة تقنيات الحاسوب30
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىسارة هاشـ أحمد يحيىهندسة تقنيات الحاسوب31
2006-2005األوؿصباحيجيدذكركـر فارس يونس حسيفهندسة تقنيات الحاسوب32
2006-2005األوؿصباحيجيدذكروساـ وليد فتح اهلل بهناـهندسة تقنيات الحاسوب33
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىآمنة نوفؿ إسماعيؿ  عبدالباقيهندسة تقنيات الحاسوب34
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرعمي هاشـ محمد خميؿهندسة تقنيات الحاسوب35
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرايفاف عمانوئيؿ اسحاؽ شميموفهندسة تقنيات الحاسوب36
2006-2005األوؿمسائيجيدذكريونس اسود حسيف صالح السبعاويهندسة تقنيات الحاسوب37
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىأسماء فريدوف نامؽ إبراهيـهندسة تقنيات الحاسوب38



2006-2005األوؿمسائيجيدذكرعمار يوسؼ هرمز دخوهندسة تقنيات الحاسوب39
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىلؤلؤة عبدالوهاب ياسيف محمدهندسة تقنيات الحاسوب40
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمزيد سمير إبراهيـ  حبو السماؾهندسة تقنيات الحاسوب41
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرمصطفى يونس مصطفى حنوشهندسة تقنيات الحاسوب42
2006-2005األوؿمسائيجيدذكرطارؽ يونس عمي عيسى السبعاويهندسة تقنيات الحاسوب43
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىشيريف محمد خضر ميكائيؿهندسة تقنيات الحاسوب44
2006-2005األوؿمسائيجيدذكررياف سمير مذبوب نعمة مالكيهندسة تقنيات الحاسوب45
2006-2005األوؿصباحيجيدذكربيرس حساـ الديف عبداهلل صادؽهندسة تقنيات الحاسوب46
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىصفا اكـر يونس عبدالرحمفهندسة تقنيات الحاسوب47
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىرشا فارس فتحي محمدهندسة تقنيات الحاسوب48
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمر عبدالعزيز شريؼ اميف العبداهللهندسة تقنيات الحاسوب49
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكريونس أحمد بشير مصطفىهندسة تقنيات الحاسوب50
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىميس أياد محمد حسيفهندسة تقنيات الحاسوب51
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد سعد محمد طيب إبراهيـهندسة تقنيات الحاسوب52
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرثائر سمطاف درويش سميماف الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب53
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزهراف محمد وجيه خميؿ حامدهندسة تقنيات الحاسوب54
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد إبراهيـ  عمي حمد الناصرهندسة تقنيات الحاسوب55
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد محمد بشير إبراهيـ  الخطاطهندسة تقنيات الحاسوب56
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد قيس حسيف فوزيهندسة تقنيات الحاسوب57
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكررافد صالح سرحاف حسيفهندسة تقنيات الحاسوب58



2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىرؤى سعد أحمد صالحهندسة تقنيات الحاسوب59
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمار أحمد سالـ عبدالهادي العبيديهندسة تقنيات الحاسوب60
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبدالستار يونس كريـهندسة تقنيات الحاسوب61
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعالء محسف إسماعيؿ  عميهندسة تقنيات الحاسوب62
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمضر محمد مصطفى خميؿهندسة تقنيات الحاسوب63
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرنوزاد شوكت جهور  سميـ االكروشهندسة تقنيات الحاسوب64
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكريوحنا عامر إسكندر بهناـهندسة تقنيات الحاسوب65
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسعد حسيف جارو سميماف الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب66
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىزينة طارؽ زيداف يحيى المعاضيديهندسة تقنيات الحاسوب67
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكربشار محمد سميماف عثماف الشجاعهندسة تقنيات الحاسوب68
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد مرواف شهاب أحمد الطاقجيهندسة تقنيات الحاسوب69
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرحارث اكـر حمدوف سميماف حموداتهندسة تقنيات الحاسوب70
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفرقد عادؿ محمد يونسهندسة تقنيات الحاسوب71
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد إبراهيـ  إسماعيؿ  قاسـ العمرهندسة تقنيات الحاسوب72
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكركـر زهير ذنوف محمد الشكرجيهندسة تقنيات الحاسوب73
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عطا اهلل يونس عويدهندسة تقنيات الحاسوب74
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىمروى نبيؿ إبراهيـ  حسيفهندسة تقنيات الحاسوب75
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي سالـ محمود خميؿهندسة تقنيات الحاسوب76
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد محمد طاهر رشيد أحمدهندسة تقنيات الحاسوب77
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرربيع أحمد مصطفى يونسهندسة تقنيات الحاسوب78



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فالح محمد عميهندسة تقنيات الحاسوب79
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالحيدر فتحي شوقي ميكائيؿهندسة تقنيات الحاسوب80
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد خميؿ أحمد خميؿهندسة تقنيات الحاسوب81
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد حكمت حمدي نادرهندسة تقنيات الحاسوب82
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأسامة وعداهلل حسيف إسماعيؿهندسة تقنيات الحاسوب83
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعبداهلل قيس حمادي جبرهندسة تقنيات الحاسوب84
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالرحمف محمد ظاهر حسيفهندسة تقنيات الحاسوب85
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكررمضاف عباس حميو جبر الكعبيهندسة تقنيات الحاسوب86
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحمد محمود عايد عطيةهندسة تقنيات الحاسوب87
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىعبير سمير سعودي سميماف قاقوهندسة تقنيات الحاسوب88
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزياد متي توما شاباهندسة تقنيات الحاسوب89
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد يوسؼ مجيد عمر العبداهللهندسة تقنيات الحاسوب90
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرزيد إبراهيـ  مجيد أحمد زبيرهندسة تقنيات الحاسوب91
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمارعزيز حمد حسفهندسة تقنيات الحاسوب92
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحساـ أحمد رمو محمودهندسة تقنيات الحاسوب93
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرذكواف اكـر جواد محمد النعيميهندسة تقنيات الحاسوب94
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمحمد رافع أحمد عبداهلل فتاحهندسة تقنيات الحاسوب95
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي عبداهلل داؤد سميمافهندسة تقنيات الحاسوب96
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي سالـ مريعد مطر الجادريهندسة تقنيات الحاسوب97
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأنس جبرائيؿ مجيد حناهندسة تقنيات الحاسوب98



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد يحيى محمد أحمدهندسة تقنيات الحاسوب99
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرطارؽ سيؼ محمد سامي العمريهندسة تقنيات الحاسوب100
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرضياء طميع عزيز أحمدهندسة تقنيات الحاسوب101
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد عامر محمد داؤدهندسة تقنيات الحاسوب102
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىثواب رعد محمود إبراهيـ  النجفيهندسة تقنيات الحاسوب103
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىيسرى عبدالجبار يونس طههندسة تقنيات الحاسوب104
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالمجيد حمد محمد عبداهلل الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب105
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأديب جاسـ محمود محمد الشمريهندسة تقنيات الحاسوب106
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسيؼ ياسيف أحمد إسماعيؿ  العالؼهندسة تقنيات الحاسوب107
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعباس حيدر داؤد عباسهندسة تقنيات الحاسوب108
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثى نور محمد عبدالوهاب  محمدهندسة تقنيات الحاسوب109
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد خالد جاسـ محمد الحياويهندسة تقنيات الحاسوب110
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكريعرب موفؽ محمد حمو العباديهندسة تقنيات الحاسوب111
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد خالد عبدالغني محمدهندسة تقنيات الحاسوب112
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمود شاكر محمود سممافهندسة تقنيات الحاسوب113
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي حيدر محمد عمي أحمد الطائيهندسة تقنيات الحاسوب114
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثى وجداف عبدالرزاؽ مهدي صالحهندسة تقنيات الحاسوب115
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد مصطفى عبدالفرج عزيزهندسة تقنيات الحاسوب116
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىزينة خواـ دحاـ دولة الظاهريهندسة تقنيات الحاسوب117
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمر خالد محمد عميهندسة تقنيات الحاسوب118



2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي هاشـ عمي حميد الصوفيهندسة تقنيات الحاسوب119
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي رمضاف إسماعيؿ  حمو النعيميهندسة تقنيات الحاسوب120
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثى نور خضير عباس عبدهندسة تقنيات الحاسوب121
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرحساـ محمود أيوب محمود الرحوهندسة تقنيات الحاسوب122
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد عزالديف أحمد فتحي المهيبيهندسة تقنيات الحاسوب123
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي محمود أغور انورهندسة تقنيات الحاسوب124
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرجاسـ محمد حمد عايد الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب125
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرخالد عمر أحمد عمر الناصرهندسة تقنيات الحاسوب126
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرفراس مهند حسيف عمي البصوهندسة تقنيات الحاسوب127
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرخالد طالؿ محسف محمود العزاويهندسة تقنيات الحاسوب128
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرفاروؽ عبداهلل يوسؼ محمود السعيدهندسة تقنيات الحاسوب129
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىرفؿ أمير يوسؼ عبدالكريـ الصواؼهندسة تقنيات الحاسوب130
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعماد أحمد خضر عبدالرحمفهندسة تقنيات الحاسوب131
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسردار محسف محمود  رضاهندسة تقنيات الحاسوب132
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد وعد محمد أميف الصائغهندسة تقنيات الحاسوب133
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأياد خمؼ عبداهلل أحمد النعيميهندسة تقنيات الحاسوب134
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرايدف محمد سعيد خضر عبود البياتيهندسة تقنيات الحاسوب135
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأسامة خالد حسيف عميهندسة تقنيات الحاسوب136
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكررائد سالـ شعيا حنوكاهندسة تقنيات الحاسوب137
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعبدالناصر حساـ الديف فائؽ عبدالغنيهندسة تقنيات الحاسوب138



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمديف أحمد الياس خضرهندسة تقنيات الحاسوب139
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعدي عبدالجواد بشير الزوريهندسة تقنيات الحاسوب140
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعمي حساـ عمي عبداهلل المالحهندسة تقنيات الحاسوب141
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرزهير سعيد محمد حسيف الحياليهندسة تقنيات الحاسوب142
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرعدي رعد محمود مجيد العبيديهندسة تقنيات الحاسوب143
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرمصطفى إقداـ يونس جاسـهندسة تقنيات الحاسوب144
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرسمير ياسيف نوري عبدالرحمفهندسة تقنيات الحاسوب145
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأنس عبدالسالـ مصطفى موسىهندسة تقنيات الحاسوب146
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرياسيف طه إبراهيـ  حسف الجنابيهندسة تقنيات الحاسوب147
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرصالح عبدالستار خميؿ داؤد السبعاويهندسة تقنيات الحاسوب148
2006-2005الثانيمسائيمتوسطذكرمحمد إبراهيـ  عثماف محمدهندسة تقنيات الحاسوب149
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمي صالح عمي عطا اهللهندسة تقنيات الحاسوب150
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىرند عبدالمحسف سعدوف حسيفهندسة تقنيات الحاسوب151
2006-2005الثانيمسائيمتوسطذكرسيؼ خميؿ محمد مصطفى المشهدانيهندسة تقنيات الحاسوب152
2006-2005األوؿمسائيمتوسطانثىشيريف حساف مالح محمد الكورجيهندسة تقنيات الحاسوب153
2006-2005األوؿمسائيمتوسطذكرأحمد عياف عبيد  محمد الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب154
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرعبدالباري سطـ أحمد منصورهندسة تقنيات الحاسوب155
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكربسماف خميؿ محمد حبيب الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب156
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرمهند أحمد جياد حموديهندسة تقنيات الحاسوب157
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرنوار مشعؿ جبار عمر النعيميهندسة تقنيات الحاسوب158



2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرسيؼ عبدالرزاؽ إبراهيـ  ياسيفهندسة تقنيات الحاسوب159
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرفارس حامد محمد عبداهلل السبعاويهندسة تقنيات الحاسوب160
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرصالح رشيد إبراهيـ  عمي الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب161
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأكـر محمد إبراهيـ  عبدهندسة تقنيات الحاسوب162
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرالياس مصطفى الياس مصطفىهندسة تقنيات الحاسوب163
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكركاميراف نجاة عبيد أحمدهندسة تقنيات الحاسوب164
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿانثىريناس سميماف نائؼ عميهندسة تقنيات الحاسوب165
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرإبراهيـ  عباس مولود إسماعيؿهندسة تقنيات الحاسوب166
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرمنهؿ عبد محمد عالوي الروميهندسة تقنيات الحاسوب167
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرحسف عبداهلل جاسـ محمود الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب168
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأحمد عبيد عبداهلل إبراهيـهندسة تقنيات الحاسوب169
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرأحمد مظفر سعيد العباسيهندسة تقنيات الحاسوب170
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرسمطاف مطمؾ أحمد نعمة الجبوريهندسة تقنيات الحاسوب171
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكريشار محمد صالح يونسهندسة تقنيات الحاسوب172
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكروعداهلل نجـ عبداهلل يونس الشريفيهندسة تقنيات الحاسوب173
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرشاكر محمود إبراهيـ  حاج منصورهندسة تقنيات الحاسوب174
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرعمر عبدالهادي محمد الحديثيهندسة تقنيات الحاسوب175
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرهوار محمد زكي عيسى الزيباريهندسة تقنيات الحاسوب176
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرطارؽ هاشـ أحمد محمدهندسة تقنيات الحاسوب177
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكريونس ذنوف محمد إبراهيـ  الطائيهندسة تقنيات الحاسوب178



2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرمهند صديؽ عبدالجبار عبدالقادر الحمدهندسة تقنيات الحاسوب179
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرمحمد عبدالرزاؽ ذنوف جاسـهندسة تقنيات الحاسوب180
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرزغموؿ أحمد محمد أحمد القدوهندسة تقنيات الحاسوب181
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد محمود عمي حسيف البزازهندسة تقنيات الحاسوب182
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد شكيب إبراهيـ  مصطفىهندسة تقنيات الحاسوب183
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرواثؽ بطرس دنحا هرمزهندسة تقنيات الحاسوب184
2006-2005األوؿمسائيمقبوؿذكرعبدالعزيز محمد محمود جالؿهندسة تقنيات الحاسوب185
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرمهند صالح ذنوف العالؼهندسة تقنيات الحاسوب186
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرعبدالوهاب محمود عبداهلل مرعيهندسة تقنيات الحاسوب187
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرأحمد فتحي حمو حسف عالويهندسة تقنيات الحاسوب188
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأوفى عبدالوهاب محمد عمي الياسهندسة تقنيات الحاسوب189
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرقاسـ يحيى قاسـ عزاؿ النعيميهندسة تقنيات الحاسوب190
2006-2005الثانيمسائيمقبوؿذكرمحمد طالب أسعد حسيفهندسة تقنيات الحاسوب191
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىمروة موفؽ محمد شيت حامدهندسة تقنيات االجهزة الطبية1
2006-2005األوؿصباحيجيدذكررياف عبداهلل جميؿ سفرهندسة تقنيات االجهزة الطبية2
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىهبة يحيى خميؿ إبراهيـهندسة تقنيات االجهزة الطبية3
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىرفؿ فوزي نعـو مطموبهندسة تقنيات االجهزة الطبية4
2006-2005األوؿصباحيجيدذكريوسؼ بهناف يوسؼ شعياهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمرواف أحمد داؤد سميـ الصواؼهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىرؤى حسف محمد أميفهندسة تقنيات االجهزة الطبية7



2006-2005األوؿصباحيجيدأنثىسندس صباح اوراها كيكةهندسة تقنيات االجهزة الطبية8
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكربرزاف ذنوف جهاد محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية9
2006-2005األوؿصباحيمتوسطأنثىدينا نمير عبدالجبار محمود اغاهندسة تقنيات االجهزة الطبية10
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفاضؿ محمد تقي كاظـهندسة تقنيات االجهزة الطبية11
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعمر عامر توفيؽ أحمد العباديهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرإلياس أحمد محمد عنيزهندسة تقنيات االجهزة الطبية13
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد ضرار فيصؿ حامدهندسة تقنيات االجهزة الطبية14
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمصطفى اسػػؿ يحيى عبدالمطيؼهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد مصدؽ عبدالرحمف محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية16
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمر أحمد محمود مطرهندسة تقنيات االجهزة الطبية17
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرقصي جاسـ محمد توفيؽهندسة تقنيات االجهزة الطبية18
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكرأياد محمود عزيز سمطافهندسة تقنيات االجهزة الطبية19
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكراشرؼ صباح رشاد يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية20
2006-2005األوؿصباحيجيد جداانثىرشا عبدالنافع محمد يونسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2006-2005األوؿصباحيجيد جداذكررضواف جاسـ محمد أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىرشا فرات حبيب محمد الفخريهندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىنجالء محمد عباس دخيؿ البدرانيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرمحمد حسف عبدالغفور محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2006-2005األوؿصباحيجيدانثىريـ فؤاد ذنوف خورشيد الدباغهندسة تقنيات القدرة الكهربائية6
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفيصؿ عبدالجبار جاسـ محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7



2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىساف كريـ حنا  كوركيس جوشيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية8
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحسف يوسؼ محمد أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية9
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكربشار اسحؽ متي يوسؼهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىلجيف قصي فتحي حميديهندسة تقنيات القدرة الكهربائية11
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكربالؿ طارؽ نجيب يحيى الجقماقجيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية12
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكركماؿ عبداهلل خمؼ جاسـ الخفاجيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرأحمد سعداهلل مصطفى محيميدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية14
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرنشواف محمد الـز شكر محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية15
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراراـ بطرس شماس متي بطرس الفوزيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية16
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالحر قنبر محمد رضا البياتيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية17
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعماد صبري خميؿ كنعافهندسة تقنيات القدرة الكهربائية18
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزيدوف حاـز حسيف عمي العبيديهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىايماف إبراهيـ  محمد صالح السميـهندسة تقنيات القدرة الكهربائية20
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد فتحي خضر حاجي النعيميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية21
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفراس خميؿ إسماعيؿ  إبراهيـ  الشريفيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية22
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرصالح عبدالكريـ رشيد كريـهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرطاهر صالح خضر أحمد الشهابهندسة تقنيات القدرة الكهربائية24
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراركاف جوتيار تمر الياسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية25
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرزيد نشأة فرج عبوش عبداالحدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية26
2006-2005األوؿصباحيمتوسطانثىمناؿ ماؿ اهلل فتحي حسف الصفوهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27



2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرعبدالفتاح إسماعيؿ  محمد حياويهندسة تقنيات القدرة الكهربائية28
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمار عطا اهلل عمي عطية الجبوريهندسة تقنيات القدرة الكهربائية29
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعبداهلل فتحي محمد فتحي البدرانيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية30
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي مرداف حجي خضرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية31
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرأحمد أنس عبدالحؽ محمد عمي النعمةهندسة تقنيات القدرة الكهربائية32
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرشامؿ طاهر مشير حمد الكرديهندسة تقنيات القدرة الكهربائية33
2006-2005األوؿصباحيجيدذكراسعد كامؿ عمي مجيد العماريهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ1
2006-2005األوؿصباحيجيدذكرنبيؿ مخمؼ عبدالرزاؽ خمؼهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ2
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرحسيف عمي حسيف عطيةهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ3
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراسعد سالـ حنا بهناـهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ4
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمؤيد صالح إبراهيـ  أحمدهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ5
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرنمير سعيد محمد سميـ الطائيهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ6
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرثائر ذنوف يونس سمطافهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ7
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرفزع مغير ساير مجبؿهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ8
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكركامؿ بطرس إبراهيـ  حناهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ9
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرليفر سامي جكو دكاليهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ10
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكراسالـ باسؿ ذنوف سميمافهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ11
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرمحمد حكـ لقماف محمدهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ12
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكرامير سعداهلل يمد عبدالمسيحهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ13
2006-2005األوؿصباحيمتوسطذكردحاـ حبو حسف عكابهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ14



2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعبدالهادي محمد سميماف جوادهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ15
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرعمي محمد حسيف عميهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ16
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكريونس عبداهلل أحمد محمودهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ17
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكررياض صديؽ يوسؼ إبراهيـهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ18
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرسميـ بولص بنياميف يوسؼهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ19
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكراراس خالد سالـ إسماعيؿهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ20
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكرمحمد غانـ الياس عبداهللهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ21
2006-2005األوؿصباحيمقبوؿذكركـر محمد حسيف عميهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ22
2006-2005الثانيصباحيمقبوؿذكربشار محمود عمي عادؿهندسة تقنيات التبريد والتكييؼ23


