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2007-2006األولصباحيجيدذكرنوزت صادق جعفر  رضا البياتيهندسة تقنيات االجهزة الطبية4
2007-2006األولصباحيجيدذكرنارام سين اسحاق نيسان خوشاباهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2007-2006األولصباحيجيدذكرعمر سعد محمد عمي داؤد الخفافهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2007-2006األولصباحيجيدانثىدعاء موفق حميد  أحمد الطائيهندسة تقنيات االجهزة الطبية7



2007-2006األولصباحيجيدانثىبسمة سعد محمد  قاسم الحمدانيهندسة تقنيات االجهزة الطبية8
2007-2006األولصباحيجيدانثىرحمة مظفر سعيد  حسين السراجهندسة تقنيات االجهزة الطبية9
2007-2006األولصباحيجيدانثىلوسين مرزا اسطيفو  مراد كمشوهندسة تقنيات االجهزة الطبية10
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىزينة أحمد طه غربهندسة تقنيات االجهزة الطبية11
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىإشراق محرم رشيد جمعة البياتيهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىميادة حازم الزم خميل عسكرهندسة تقنيات االجهزة الطبية13
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرغريب محمد عمر صالح البرزنجيهندسة تقنيات االجهزة الطبية14
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىآالء نعمت روئيل  حنا شطحهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىنور عبداهلل وليد خالد الحياليهندسة تقنيات االجهزة الطبية16
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرفادي ججي سالم ججيهندسة تقنيات االجهزة الطبية17
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىبشرى محمد عبدالسالم محمد عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية18
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرلؤي منذر محمد زكي قاسم الساعاتيهندسة تقنيات االجهزة الطبية19
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىئه فين فوزي عثمان صالحهندسة تقنيات االجهزة الطبية20
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىنور طه أحمد عبدالعزيز الشيخ أحمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية21
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىزينب مزاحم جاسم سعيد العزاويهندسة تقنيات االجهزة الطبية22
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرخالد وليد بدر الدين  محمود الميمةهندسة تقنيات االجهزة الطبية23
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرمؤيد ضياء عمي  ياسين الحمدانيهندسة تقنيات االجهزة الطبية24
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىأروى رائد عبدالجبار أحمد البكوعهندسة تقنيات االجهزة الطبية25
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرفادي حنا إبراهيم   جرجيس قصارهندسة تقنيات االجهزة الطبية26
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرأحمد سعيد إبراهيم  محمد العبيديهندسة تقنيات االجهزة الطبية27



2007-2006األولصباحيمتوسطذكرليث موفق محمود شهاب المولىهندسة تقنيات االجهزة الطبية28
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرايفان حسن محمد شكورهندسة تقنيات االجهزة الطبية29
2007-2006األولصباحيمتوسطذكررنين الزكين عبداألحد داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية30
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرإبراهيم  سميمان عذال محمود الجبوريهندسة تقنيات االجهزة الطبية31
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىجمانة فوزي يوسف مخمف الحموهندسة تقنيات االجهزة الطبية32
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىئه فين هجران بهاءالدين خميفةهندسة تقنيات االجهزة الطبية33
2007-2006األولصباحيمقبولذكرالحكم عبدالغني محمد جاسم الجميميهندسة تقنيات االجهزة الطبية34
2007-2006األولصباحيمقبولذكرغسان حازم سميمان حسن الطائيهندسة تقنيات االجهزة الطبية35
2007-2006األولصباحيمقبولانثىصبا عبداالمير مريوش عاصيهندسة تقنيات االجهزة الطبية36
2007-2006الثانيصباحيمقبولانثىغفران محمد عمي ياسين حامدهندسة تقنيات االجهزة الطبية37
2007-2006األولصباحيمقبولانثىآالء موفق مرعي حسن الحمدونيهندسة تقنيات االجهزة الطبية38
2007-2006األولصباحيمقبولذكرمحمد هاشم أحمد داؤد الطائيهندسة تقنيات االجهزة الطبية39
2007-2006األولصباحيمقبولانثىفاتن طه محمود محمد صالح السبعاويهندسة تقنيات االجهزة الطبية40
2007-2006األولصباحيمقبولانثىرغد شعبان رمضان حسن السبعاويهندسة تقنيات االجهزة الطبية41
2007-2006األولصباحيمقبولذكرمصطفى صالح حمود منصور المعماريهندسة تقنيات االجهزة الطبية42
2007-2006األولصباحيمقبولذكرالبراء طالل محمد عمي الظاهرهندسة تقنيات االجهزة الطبية43
2007-2006الثانيصباحيمقبولانثىإسراء ويسي محمد مصطفىهندسة تقنيات االجهزة الطبية44
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرمشتاق محمد أحمد إبراهيم  دالل باشيهندسة تقنيات االجهزة الطبية45
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرصهيب سممان محمد إسماعيلهندسة تقنيات االجهزة الطبية46
2007-2006الثانيصباحيمقبولانثىسوسن صالح طمب حسين المهيبيهندسة تقنيات االجهزة الطبية47



2007-2006الثانيصباحيمقبولانثىعبير أحمد خمف محيميد السبعاويهندسة تقنيات االجهزة الطبية48
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرخالد حسام الدين محمد حموهندسة تقنيات االجهزة الطبية49
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرمحمد موفق عبدالقادر عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية50
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكررافي عدنان حنا بهنام الدهاتهندسة تقنيات االجهزة الطبية51
2007-2006الثانيصباحيمقبولانثىآالء صالح إسماعيل  عطية الجبوريهندسة تقنيات االجهزة الطبية52
2007-2006األولصباحيجيدذكرفراس سعد الدين أحمد عبدالقادرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2007-2006األولصباحيجيدذكرأحمد محمد توفيق إبراهيم  محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2007-2006األولصباحيجيدذكرفراس نبيل محمد طاهرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2007-2006األولصباحيجيدذكرعمي محمد إبراهيم  عكمةهندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2007-2006األولصباحيجيدانثىرشا هاني دحام ذنونهندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2007-2006األولصباحيجيدانثىزوزان سعداهلل حسين محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية6
2007-2006األولصباحيجيدانثىدلينا صباح خميل قادرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7
2007-2006األولصباحيجيدذكرأسامة إدريس محمد حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية8
2007-2006األولصباحيجيدذكرمحمد نجم سهيل نجمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية9
2007-2006األولصباحيجيدذكرمحمود رائد محمود أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرئاري خدر حسن حيدرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية11
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرمحمد خالد محمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية12
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرحازم خمف محمد عزوهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىماجدة مجيد قادر مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية14
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىسهى فاروق محمد عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية15



2007-2006األولصباحيمتوسطانثىاسراء محمود عبدالعزيز أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية16
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىرؤى حاتم عثمان حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية17
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرعبداهلل جاسم محمود محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية18
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرمعتز مثنى عبداهلل سعيدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىرواء محمد صالح عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية20
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىريم عصام كامل عموهندسة تقنيات القدرة الكهربائية21
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرعمار ياسر عبداهلل طههندسة تقنيات القدرة الكهربائية22
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىحنان حميد عبدالمجيد مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرسركون أنطوان يوسف يعقوبهندسة تقنيات القدرة الكهربائية24
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرأحمد عبدالرزاق أحمد عمرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية25
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرليث أحمد بالل أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية26
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرحسين يحيى قاسم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27
2007-2006الثانيصباحيمتوسطذكرياسر منيب محمود  عبدالمجيدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية28
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرميسر عبداهلل أحمد عبدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية29
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرأبو بكر عزيز أحمد عبدالرحمنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية30
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرنورس نائل داؤد ال كبوهندسة تقنيات القدرة الكهربائية31
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرعمر فاضل جاسم أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية32
2007-2006الثانيصباحيمتوسطذكرأنمار متي مال اهلل الياسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية33
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىآمنة غانم الياس عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية34
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرسالم حسين عمي أحمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية35



2007-2006األولصباحيمتوسطذكرمحمد عمي عمر عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية36
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىأروى وليد عبد إبراهيمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية37
2007-2006األولصباحيمتوسطذكروسيم ليث توفيق عبدالرحمنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية38
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىجمانة يونس أحمد حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية39
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرأحمد حسن حسين محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية40
2007-2006األولصباحيمقبولذكرأحمد خميفة صالح صبرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية41
2007-2006األولصباحيمقبولذكرعمر أحمد سالم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية42
2007-2006األولصباحيمقبولذكرفادي سالم عبودي منصورهندسة تقنيات القدرة الكهربائية43
2007-2006األولصباحيمقبولذكرعماد عيدان عبد وكاعهندسة تقنيات القدرة الكهربائية44
2007-2006األولصباحيمقبولذكرمروان خضر حسين صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية45
2007-2006األولصباحيمقبولانثىرشا محمد عمي يحيىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية46
2007-2006األولصباحيمقبولذكرسامي محمد سعيد محمد سميمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية47
2007-2006األولصباحيمقبولذكرعمر عبدالمطيف يونس محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية48
2007-2006األولصباحيمقبولذكرهشام وليد محمود داؤدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية49
2007-2006األولصباحيمقبولانثىزينة رياض جاسم دبدبهندسة تقنيات القدرة الكهربائية50
2007-2006األولصباحيمقبولذكرأشرف نعمة حسين درويشهندسة تقنيات القدرة الكهربائية51
2007-2006األولصباحيمقبولانثىآمنة نزار فاضل خميلهندسة تقنيات القدرة الكهربائية52
2007-2006األولصباحيمقبولذكرمحمد عالء الدين أحمد سمطانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية53
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرحسن إسماعيل  خميل محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية54
2007-2006األولصباحيمقبولذكرمحمد رفعت محمد باللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية55



2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرخطاب محمود حامد ذنون عمرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية56
2007-2006األولصباحيمقبولذكرصالح إسماعيل  حسن جرجيسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية57
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرهفال ناظم عمي خالدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية58
2007-2006األولصباحيمقبولانثىشيماء عبداهلل فتحي حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية59
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرعبيدة جمال حسين عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية60
2007-2006الثانيصباحيمقبولذكرعمر هاشم شاكر يوسفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية61
2007-2006األولصباحيجيدذكركرم نشوان محمد نوريهندسة تقنيات التبريد والتكييف1
2007-2006األولصباحيجيدانثىسجى كريم محمد راضيهندسة تقنيات التبريد والتكييف2
2007-2006األولصباحيجيدذكرعمر سعدون خميل حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف3
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرأشرف عماد عبدالرزاق حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف4
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرأشرف سامي يونان متيهندسة تقنيات التبريد والتكييف5
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرعباس فاضل محمد عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف6
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرحسين فاضل عباس إسماعيلهندسة تقنيات التبريد والتكييف7
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىدعاء محمد ذياب يونسهندسة تقنيات التبريد والتكييف8
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىسهى عبدالكريم عبد عبودةهندسة تقنيات التبريد والتكييف9
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىإيمان عبدالستار جاسم شيتهندسة تقنيات التبريد والتكييف10
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرإيهاب سالم خميل سموهندسة تقنيات التبريد والتكييف11
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىسرى صباح صالح سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف12
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىإيناس وعد حامد حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف13
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرلؤي حميد ديشو هرمزهندسة تقنيات التبريد والتكييف14



2007-2006األولصباحيمتوسطذكرمروان محمد أمين عبوهندسة تقنيات التبريد والتكييف15
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىزهراء عمي أحمد عيسىهندسة تقنيات التبريد والتكييف16
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرسعد حكمت يعقوب يوسفهندسة تقنيات التبريد والتكييف17
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىأنغام إدريس سميمان حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف18
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرمحمد ناجي أحمد فتاحهندسة تقنيات التبريد والتكييف19
2007-2006األولصباحيمتوسطذكرياسر خميل حسين جمعةهندسة تقنيات التبريد والتكييف20
2007-2006األولصباحيمتوسطانثىفيفيان عدنان حنا بهنامهندسة تقنيات التبريد والتكييف21
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