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الدراسة
سنة التخرجالدور

2010-2009األولصباحي"جيد جداذكر حكم مروان زيدان قدوريهندسة تقنيات الحاسوب1
2010-2009األولصباحيجيد جداذكر قتيبة محمد صالح محمدهندسة تقنيات الحاسوب2
2010-2009األولصباحيجيدأنثى أسماء عبدالجميل عبداهلل ذنونهندسة تقنيات الحاسوب3
2010-2009األولصباحيجيدأنثى سارة انطونيوس قريو عيسىهندسة تقنيات الحاسوب4
2010-2009األولصباحيجيدذكر عبدالمهيمن نورالدين ذنون محمودهندسة تقنيات الحاسوب5
2010-2009األولصباحيجيدذكر مهند رعد وعد نجمهندسة تقنيات الحاسوب6
2010-2009األولصباحيجيدذكر سامر عبداهلل جميل هنديهندسة تقنيات الحاسوب7
2010-2009األولصباحيجيدأنثى عبير عبدالواحد محمدطاهر أحمد هندسة تقنيات الحاسوب8
2010-2009األولصباحيجيدأنثى دعاء حامد إبراهيم  عميهندسة تقنيات الحاسوب9
2010-2009األولصباحيجيدذكر ماهر يوسف بولص شعياهندسة تقنيات الحاسوب10
2010-2009األولصباحيجيدأنثى سارة عثمان عمي محوهندسة تقنيات الحاسوب11
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى نور بشار مصطفى حسينهندسة تقنيات الحاسوب12
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى صبا جاسم حمادي جاسمهندسة تقنيات الحاسوب13
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى إكرام هرمز كرومي اسحقهندسة تقنيات الحاسوب14
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر غدير حازم سامي منصورهندسة تقنيات الحاسوب15
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى شيماء عبدالسالم حسن محمدهندسة تقنيات الحاسوب16
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر مهند خضير أحمد عميهندسة تقنيات الحاسوب17
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى صفا سالم عزيز جوادهندسة تقنيات الحاسوب18



2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى مريم صاموئيل شيت داؤدهندسة تقنيات الحاسوب19
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد رافع زغير حميدهندسة تقنيات الحاسوب20
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر رأفت رافع عبدالقادر عبدالوهابهندسة تقنيات الحاسوب21
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر رعد سالم شاحوذ جاسمهندسة تقنيات الحاسوب22
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى آمنة محسن محمد عمي أحمد هندسة تقنيات الحاسوب23
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى إسراء وعداهلل عبدالغفور أحمد هندسة تقنيات الحاسوب24
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر غيث رائد عبدالجبار سعيدهندسة تقنيات الحاسوب25
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىشهد محمد عادل جميلهندسة تقنيات الحاسوب26
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىإسراء سعيد إسماعيل  عبدالوهابهندسة تقنيات الحاسوب27
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىآية حمزة عمي مصطفى أبو حميدهندسة تقنيات الحاسوب28
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىإسراء فاروق محمد يحيىهندسة تقنيات الحاسوب29
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرعبدالقادر إسماعيل  عبدالقادر إسماعيل هندسة تقنيات الحاسوب30
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرمصطفى خالد سعدون سمطانهندسة تقنيات الحاسوب31
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرعبداالله حسين جاسم محمدهندسة تقنيات الحاسوب32
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرعمي حمد عموان خضرهندسة تقنيات الحاسوب33
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى إيمان قصي عمران محمدهندسة تقنيات الحاسوب34
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرأحمد جمال حسين عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب35
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىنور جاسم زاير كريمهندسة تقنيات الحاسوب36
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىنور زهير حمودي عثمانهندسة تقنيات الحاسوب37
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى صبا خالد محمد ذنونهندسة تقنيات الحاسوب38



2010-2009الثانيصباحيمتوسطذكر أحمد  موفق شيت حماديهندسة تقنيات الحاسوب39
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرإسماعيل  يحيى صالح محمدهندسة تقنيات الحاسوب40
2010-2009الثانيصباحيمتوسطأنثى رسل نزار عبدالمطيف سمطانهندسة تقنيات الحاسوب41
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثىنسمة زياد حازم عمي بكهندسة تقنيات الحاسوب42
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرمصطفى وليد خميل إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب43
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرعوف عبدالرحمن رمضان عيدانهندسة تقنيات الحاسوب44
2010-2009الثانيصباحيمتوسطذكر سميم فارس سميم عزيزهندسة تقنيات الحاسوب45
2010-2009األولصباحيمقبولذكركامل عصام كامل رزوقيهندسة تقنيات الحاسوب46
2010-2009األولصباحيمقبولذكرمصطفى رياض أحمد أيوبهندسة تقنيات الحاسوب47
2010-2009األولصباحيمقبولذكرمحمد حقي إسماعيل  عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب48
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى دنيا دريد هاني ذنونهندسة تقنيات الحاسوب49
2010-2009األولصباحيمقبولذكرإبراهيم  رعد سعيد أحمد هندسة تقنيات الحاسوب50
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى آمنة نضال رؤوف عبدالرحمنهندسة تقنيات الحاسوب51
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى نور خالد محمود داؤدهندسة تقنيات الحاسوب52
2010-2009األولصباحيمقبولذكر رامي هاني صبري عميهندسة تقنيات الحاسوب53
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى مها عصام عبدالقادر عميهندسة تقنيات الحاسوب54
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى تارا عبدالمطيف عباس محمدهندسة تقنيات الحاسوب55
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى سيبر جالل الدين شيخ زادةهندسة تقنيات الحاسوب56
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى رند باسم عبدالرزاق مياهندسة تقنيات الحاسوب57
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر كرم شيت حسين عميهندسة تقنيات الحاسوب58



2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر محمد عزيز محمد إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب59
2010-2009األولصباحيمقبولذكر جون أبمحد حنا بهنامهندسة تقنيات الحاسوب60
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عمي عبدالستار عبدالفتاح شيتهندسة تقنيات الحاسوب61
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثىفاتن صميوا رفو شينوهندسة تقنيات الحاسوب62
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر مصطفى نائل سميمان داؤدهندسة تقنيات الحاسوب63
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى صفا نزار عبدالفتاح محمودهندسة تقنيات الحاسوب64
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى رشا محمود إسماعيل  عزيزهندسة تقنيات الحاسوب65
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى مروة عبداهلل أحمد شريفهندسة تقنيات الحاسوب66
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر أحمد ذنون محمد يونسهندسة تقنيات الحاسوب67
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى دعاء أسعد عبدالرزاق أحمد هندسة تقنيات الحاسوب68
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر يونس عبد حمد نايفهندسة تقنيات الحاسوب69
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى فرح صباح عبدالمجيد فتوحيهندسة تقنيات الحاسوب70
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر مسعود مرعي حسن عباويهندسة تقنيات الحاسوب71
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر أحمد عبدالكريم حسن عبدالرحمنهندسة تقنيات الحاسوب72
2010-2009الثانيمسائيمقبولذكر مهند محمود محمد ذنونهندسة تقنيات الحاسوب1
2010-2009الثانيمسائيمقبولذكرأثيرقحطان عبدالرزاق مصطفىهندسة تقنيات الحاسوب2
2010-2009األولصباحي"جيد جداذكر يحيى زكريا يحيى محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية1
2010-2009األولصباحيجيد ذكر إحسان عبدالعظيم ذنون يونسهندسة تقنيات االجهزة الطبية2
2010-2009األولصباحيجيدأنثى عمرة عبداهلل يونس ذنون هندسة تقنيات االجهزة الطبية3
2010-2009األولصباحيجيدذكر محمد حجي سيدو بشار هندسة تقنيات االجهزة الطبية4



2010-2009األولصباحيجيدذكر سالم زويد فتحي عبدهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2010-2009األولصباحيجيدذكر محمد مجيد حسين عشةهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2010-2009األولصباحيجيدأنثى أسيل سعد عزيز إسماعيل هندسة تقنيات االجهزة الطبية7
2010-2009األولصباحيجيدذكر أحمد جهاد حمد يوسفهندسة تقنيات االجهزة الطبية8
2010-2009األولصباحيجيدأنثى نور ميسر جاسم محمد توفيقهندسة تقنيات االجهزة الطبية9
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى لبنى باسل محسن ياسينهندسة تقنيات االجهزة الطبية10
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى عال عبدالكريم مال اهلل حموديهندسة تقنيات االجهزة الطبية11
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد مهيدي فتحي عباسهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى ندى فخري محمد امين حسينهندسة تقنيات االجهزة الطبية13
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى غفران غزوان ذياب حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية14
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى نورا ماجد حميد حسينهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى دعاء لقمان محمد حموهندسة تقنيات االجهزة الطبية16
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى صفا منير يحيى حموهندسة تقنيات االجهزة الطبية17
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى أسماء أحمد بكر عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية18
2010-2009األولصباحيمتوسطذكرسيف الدين أسامة يونس محي الدينهندسة تقنيات االجهزة الطبية19
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى شهد محمد ضياء يونس سميمانهندسة تقنيات االجهزة الطبية20
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر حارث عوف عبدالرحمن جرجيسهندسة تقنيات االجهزة الطبية21
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى نور محمد جالل داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية22
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عبداهلل إبراهيم  أحمد عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية23
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر فادي جنان عبدال جندوهندسة تقنيات االجهزة الطبية24



2010-2009األولصباحيمتوسطذكر خالد مظهر عمي خمفهندسة تقنيات االجهزة الطبية25
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى زحل ماهر محمد سامي حميدهندسة تقنيات االجهزة الطبية26
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر وليد نبيل قاسم يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية27
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى رشا أسامة عبدالعزيز يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية28
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمر أياد أمجد عبدالرزاقهندسة تقنيات االجهزة الطبية29
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر صفوان محمد عمي حسين عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية30
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى داليا راشد مظفر سعيد هندسة تقنيات االجهزة الطبية31
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر ماجد مجيد قادر مصطفىهندسة تقنيات االجهزة الطبية32
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى يسرى حيدر عمي مصطفىهندسة تقنيات االجهزة الطبية33
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى رغدة عبداالله محمود يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية34
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى رنا رياض سعيد عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية35
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى رغد عادل حميد حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية36
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر زكريا يحيى توفيق يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية37
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى آالء جاسم عصري يونسهندسة تقنيات االجهزة الطبية38
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر إبراهيم  محمد سالم قاسمهندسة تقنيات االجهزة الطبية39
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى نور لؤي غانم سعيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية40
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر يزن نزار عبدالرزاق أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية41
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أنس مظفر يحيى صالحهندسة تقنيات االجهزة الطبية42
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر بيرق محمود عباوي يوسفهندسة تقنيات االجهزة الطبية43
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى نورة عبدالعزيز حسن محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية44



2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى أسماء جاسم محمد يونس هندسة تقنيات االجهزة الطبية45
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى سماء موفق سعيد داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية46
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى أنفال عامر محمد سعيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية47
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد مناف محمد حسن ناصرهندسة تقنيات االجهزة الطبية48
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمار حسن عسكر موسىهندسة تقنيات االجهزة الطبية49
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمي بشار عمي احسانهندسة تقنيات االجهزة الطبية50
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى صبا أحمد سميمان عبدهندسة تقنيات االجهزة الطبية51
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر حسين سعد إسماعيل  عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية52
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثىبركة قحطان طارق يوسفهندسة تقنيات االجهزة الطبية53
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى رغد طالب محمود فارسهندسة تقنيات االجهزة الطبية54
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى شهد نواف عبد يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية55
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى رحمة حكمت محمد صالح عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية56
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى مروة رياض جاسم محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية57
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى سارة وليد سعداهلل حمدونهندسة تقنيات االجهزة الطبية58
2010-2009األولصباحيمقبولذكر فادي سعد فائق عزيزهندسة تقنيات االجهزة الطبية59
2010-2009األولصباحيمقبولذكر أشرف بكر أحمد بكرهندسة تقنيات االجهزة الطبية60
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى زينب عامر زكي داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية61
2010-2009األولصباحيمقبولذكر سعد محسن حسن يعقوبهندسة تقنيات االجهزة الطبية62
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى زينة عبدالرحمن سمطان عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية63
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى سموى عبداهلل يوسف عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية64



2010-2009األولصباحيمقبولأنثى رنا مظفر صبيح إسماعيل  هندسة تقنيات االجهزة الطبية65
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى ضحى رافع عبدالعزيز عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية66
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى آالء داؤد خميل داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية67
2010-2009األولصباحيمقبولذكر زيد خميل إبراهيم  حسينهندسة تقنيات االجهزة الطبية68
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى آية ذاكر زكي عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية69
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى زبيدة محمد صبحي عبد محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية70
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى سوزان طه هادي أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية71
2010-2009األولصباحيمقبولذكر محمود غانم محمد حسينهندسة تقنيات االجهزة الطبية72
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى نور عصام إسماعيل  إبراهيم هندسة تقنيات االجهزة الطبية73
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عمي مصدق نجيب صالحهندسة تقنيات االجهزة الطبية74
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عبدالقادر بشير أحمد يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية75
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى هند نزار عبدالقادر قاسمهندسة تقنيات االجهزة الطبية76
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عمي فيصل مجيد أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية77
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى آفين أكرم محمد أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية78
2010-2009األولصباحيجيد ذكر فيصل فالح يوسف يعقوبهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2010-2009األولصباحيجيد ذكر عمي محمد شريف خابور هندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2010-2009األولصباحيجيدذكر عمر شاهر محمد صالح حموديهندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2010-2009األولصباحيجيدذكر رأفت محمد رفعت صالح عبدالقادرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2010-2009األولصباحيجيدذكر عبداهلل عالءالدين حسين حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2010-2009األولصباحيجيدذكر طيف منهل خميل إبراهيم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية6



2010-2009األولصباحيجيدذكر محمد فوزي محسن عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7
2010-2009األولصباحيجيدأنثى نور فارس عبداالله محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية8
2010-2009األولصباحيجيدذكر شوكت محمد يونس مال اهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية9
2010-2009األولصباحيجيدذكر محمد برهان محمد حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
2010-2009األولصباحيجيدذكر حسين فتحي حمادي رحيلهندسة تقنيات القدرة الكهربائية11
2010-2009األولصباحيجيدذكر محمد نشوان أمجد محمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية12
2010-2009األولصباحيجيدأنثى شيالن رشيد حسين جيجوهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13
2010-2009األولصباحيجيدذكر آالن خضر حسقيل توماهندسة تقنيات القدرة الكهربائية14
2010-2009األولصباحيجيدذكر عمر عبدالستار جاسم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية15
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر مصطفى يعرب أحمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية16
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد ثائر سعدون محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية17
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر سفيان عبدالخبير سالم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية18
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عبدالعزيز مولود خضر حمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر إبراهيم  محمد يوسف حسين هندسة تقنيات القدرة الكهربائية20
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى رواء جاسم محمد حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية21
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد عبدالغني قاسم يحيىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية22
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى ظي فواز سعيد حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى شيماء يوسف ياسين طه هندسة تقنيات القدرة الكهربائية24
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر شاهر حمد صالح حجيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية25
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد محمد سطام حمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية26



2010-2009األولصباحيمتوسطذكر حازم إبراهيم  أحمد سميمانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى آمنة ناظم سالم عبوهندسة تقنيات القدرة الكهربائية28
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد رزاق محمد حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية29
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عبدالعزيز أحمد عزيز محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية30
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى ريم عدنان خضر ناصر هندسة تقنيات القدرة الكهربائية31
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر ماهر محمد أمين عبوش حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية32
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد فتحي عبيد داؤدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية33
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمي حازم عمي حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية34
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر كرم صبحي نعيم سميمان هندسة تقنيات القدرة الكهربائية35
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد عبداهلل خمف عبيدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية36
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أنمار أحمد عزيز شهابهندسة تقنيات القدرة الكهربائية37
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى رغد أحمد إسماعيل  خميلهندسة تقنيات القدرة الكهربائية38
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى هديل عمي فتحي حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية39
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى وسن غانم ذياب حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية40
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمود حامد محمد عمي محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية41
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى سارة محمد إسماعيل  محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية42
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى غدير سالم عبد نوح عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية43
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أمين عبدالوهاب حازم يحيىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية44
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد خالد جاسم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية45
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى زهراء عصام يونس فتحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية46



2010-2009األولصباحيمتوسطذكر حاتم أمير محمود فتحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية47
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عبدالرحمن مرعي حسن أسعدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية48
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى أطياف عزالدين محمد عباسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية49
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى منار محمد عبدالقادر مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية50
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد سميمان ظاهر إبراهيم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية51
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عصام محمد إبراهيم  مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية52
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمي حميد حبيب هواشهندسة تقنيات القدرة الكهربائية53
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر ناطق محمدطاهر خضر محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية54
2010-2009األولصباحيمقبولذكر يونس حبيب محمود غزالهندسة تقنيات القدرة الكهربائية55
2010-2009األولصباحيمقبولذكر خمدون سممان مصمح عميويهندسة تقنيات القدرة الكهربائية56
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر سيف فائزفتاح احميدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية57
2010-2009األولصباحيمقبولذكر محمد سالم محمد سويفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية58
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عمر وعد عمي عباويهندسة تقنيات القدرة الكهربائية59
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى فرح وعداهلل بشير متيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية60
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عمر محمود سعيد أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية61
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى سولين محسن صالح دولتهندسة تقنيات القدرة الكهربائية62
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى إيمان احسان الياس حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية63
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى آمنة عصام إدريس محمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية64
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى دعاء جاسم محمد صالح إبراهيم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية65
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى ظفر تركي بيدر نجرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية66



2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عمي يونس عبدالحافظ جاسمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية67
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر زيد بهجت عمي محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية68
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى تغريد صالح خضر إبراهيم  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية69
2010-2009األولصباحيمقبولذكر بشير فارس بشير قاسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية70
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر زيد نزار نوري ياسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية71
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى رؤى طه أخضير عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية72
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عمر عادل محمود عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية73
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر أبي عصام محمد محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية74
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عبيدة غيث عبدالوهاب صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية75
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى شيماء هشام يوسف عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية76
2010-2009األولصباحيمقبولأنثى رنا عبدالكريم رشيد محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية77
2010-2009األولصباحيمقبولذكر ياسر رافع بديوي عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية78
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عمي صباح محمد سعيدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية79
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر محمد عبداهلل سميمان أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية80
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر مهند فوزي محمود حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية81
2010-2009الثانيصباحيمقبولأنثى هند كمال مصطفى عبدالسالمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية82
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر ياسر عيسى وهبي مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية83
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عمر زهير محمد فوزي حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية84
2010-2009األولصباحيمقبولذكر فتحي عباس أحمد حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية85
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر قتيبة يوسف شيت جاسمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية86



2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر معاذ زهير سعيد موسىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية87
2010-2009األولصباحيمقبولذكر سهر نواف إبراهيم  شاهرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية88
2010-2009األولصباحيمقبولذكر محمد عصام محمد طاهرسميمانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية89
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عدنان محمد عبوش حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية90
2010-2009األولصباحيمقبولذكر عباس محمود أوغور أنورهندسة تقنيات القدرة الكهربائية91
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر سعد هزاع إسماعيل  خميلهندسة تقنيات القدرة الكهربائية92
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عمار نوفل صديق بشيرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية93
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر لؤي كمال أوراها نعمانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية94
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر محمد سمير حسين حيدرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية95
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر سيد عالء الدين صديق نايف حاتمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية96
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عمر محمد محمود الياسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية97
2010-2009الثانيصباحيمقبولذكر عمي عبداهلل سعدون عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية98
2010-2009األولصباحي"جيد جداذكر إيهاب شهاب أحمد يحيىهندسة تقنيات التبريد والتكييف1
2010-2009األولصباحيجيدذكر محمود سمير محمد طههندسة تقنيات التبريد والتكييف2
2010-2009األولصباحيجيدذكر أحمد هاني غانم أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف3
2010-2009األولصباحيجيدذكر عبدالواحد خضر أحمد ناصرهندسة تقنيات التبريد والتكييف4
2010-2009األولصباحيجيدذكر مازن محمد ثائر عبدالرحمن عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف5
2010-2009األولصباحيجيدذكر صبري زهير نجم عبداهللهندسة تقنيات التبريد والتكييف6
2010-2009األولصباحيجيدأنثى عفراء موفق شوقي داؤدهندسة تقنيات التبريد والتكييف7
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر هيثم أحمد خضر عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف8



2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أنمار سبهان رشيد أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف9
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر مروان فرحان فرمان خمفهندسة تقنيات التبريد والتكييف10
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر ياسر مهدي صالح إسماعيل هندسة تقنيات التبريد والتكييف11
2010-2009األولصباحيمتوسطأنثى مروة عدنان أسعد محمد حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف12
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر مصطفى أكرم حسن طههندسة تقنيات التبريد والتكييف13
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر إبراهيم  حسين محمد عطيةهندسة تقنيات التبريد والتكييف14
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر مسمم عقيل إسماعيل  خميلهندسة تقنيات التبريد والتكييف15
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أوس جاسم أحمد خمفهندسة تقنيات التبريد والتكييف16
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر سرمد نصرت سعيد منصورهندسة تقنيات التبريد والتكييف17
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد عبداهلل محمد رمضانهندسة تقنيات التبريد والتكييف18
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمر موفق يحيى أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف19
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر عمار عبدالكريم عمي إبراهيم هندسة تقنيات التبريد والتكييف20
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد عقيل محمود فتاحهندسة تقنيات التبريد والتكييف21
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد برهان الدين عبدالرزاق يحيىهندسة تقنيات التبريد والتكييف22
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر حسن ضياء حسين عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف23
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر أحمد خمف حمو سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف24
2010-2009األولصباحيمتوسطذكر محمد عمادالدين محمد سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف25
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