
التقديرالجنساسم الطالبالقسمت
نوع 

الدراسة
سنة التخرجالدور

2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر أسامة عبدالكريم قاسم محمدهندسة تقنيات الحاسوب1
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر سرمد بسام حازم فضيلهندسة تقنيات الحاسوب2
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر ساالر جمال رشيد محمدهندسة تقنيات الحاسوب3
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر عمي ماهر عبدالحميد عبدالمجيدهندسة تقنيات الحاسوب4
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر عمر هاتف محمد عبدالرحمنهندسة تقنيات الحاسوب5
2011-2010األولصباحيجيدذكر عمي إبراهيم  خميل إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب6
2011-2010األولصباحيجيدذكر يحيى محمد شفيق يحيى قاسمهندسة تقنيات الحاسوب7
2011-2010األولصباحيجيدذكر خالد طارق ذنون يونسهندسة تقنيات الحاسوب8
2011-2010األولصباحيجيدأنثى سرى رائد خميل يوسفهندسة تقنيات الحاسوب9
2011-2010األولصباحيجيدأنثى تمارة هيثم غانم جاسمهندسة تقنيات الحاسوب10
2011-2010األولصباحيجيدذكر أنس عبداهلل داؤد توماهندسة تقنيات الحاسوب11
2011-2010األولصباحيجيدأنثى آمنة فارس عبداهلل بدرهندسة تقنيات الحاسوب12
2011-2010األولصباحيجيدأنثى دينا أياد غانم ناصحهندسة تقنيات الحاسوب13
2011-2010األولصباحيجيدأنثى شيماء نجدت حسن ميرخانهندسة تقنيات الحاسوب14
2011-2010األولصباحيجيدذكر أزهر حامد الياس خضرهندسة تقنيات الحاسوب15
2011-2010األولصباحيجيدأنثى شهد جاسم محمد إسماعيل هندسة تقنيات الحاسوب16
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى سمية باسل صديق عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب17
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى أنسام عبود فرحان عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب18



2011-2010األولصباحيمتوسطذكر غسان عبدالحميد سعيد بطرسهندسة تقنيات الحاسوب19
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى بيان نعمة يونو منصورهندسة تقنيات الحاسوب20
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى إلهام أحمد عبداهلل ذيبهندسة تقنيات الحاسوب21
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آية خميل إبراهيم  صالحهندسة تقنيات الحاسوب22
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آمنة عبدالمنعم مصطفى محمد هندسة تقنيات الحاسوب23
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر ميالد وعد نوري بطرسهندسة تقنيات الحاسوب24
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ماري مؤيد اسحق خضرهندسة تقنيات الحاسوب25
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى مريم سالم إبراهيم  حناهندسة تقنيات الحاسوب26
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر يحيى محمود محمد طاهرهندسة تقنيات الحاسوب27
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى بمسم جاسم قاسو يوسفهندسة تقنيات الحاسوب28
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى منار جورج هرمز ياقوهندسة تقنيات الحاسوب29
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى عبير سعد عائد جاسمهندسة تقنيات الحاسوب30
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ريم انتصار كامل رزوقيهندسة تقنيات الحاسوب31
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى هديل طه ياسين أحمد هندسة تقنيات الحاسوب32
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى أنسام سامي عبد محمدهندسة تقنيات الحاسوب33
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر أحمد سالم صالح محمدهندسة تقنيات الحاسوب34
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر سفيان إسماعيل  عبوش حسينهندسة تقنيات الحاسوب35
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى مروة عمي محمد محمودهندسة تقنيات الحاسوب36
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ميسم رائد سالم إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب37
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى تغريد خميل إبراهيم  سعيدهندسة تقنيات الحاسوب38



2011-2010الثانيصباحيمتوسطذكر بكر صهيب عبداهلل صالحهندسة تقنيات الحاسوب39
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر صالح خضر أحمد محمدهندسة تقنيات الحاسوب40
2011-2010األولصباحيمقبولذكر رشد حازم يونس طههندسة تقنيات الحاسوب41
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى فرح نشوان مؤيد صديقهندسة تقنيات الحاسوب42
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى بيداء نوفل محمد زكي إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب43
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى روناك الياس حنا متيهندسة تقنيات الحاسوب44
2011-2010األولصباحيمقبولذكر يوسف ادريس إبراهيم  محمدهندسة تقنيات الحاسوب45
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر مخمد صالح محمد عبدالعزيز هندسة تقنيات الحاسوب46
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر سيهم هيثم محمد صالحهندسة تقنيات الحاسوب47
2011-2010األولمسائيمقبولذكر حسين عايد عطية عبدهندسة تقنيات الحاسوب1
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر عبداهلل قاسم بكتاش عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية1
2011-2010األولصباحيجيد ذكر عبدالرحمن خالد عيسى رمانهندسة تقنيات االجهزة الطبية2
2011-2010األولصباحيجيدأنثى هبة عبدالواحد محمد أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية3
2011-2010األولصباحيجيدذكر عبدالرحمن وليد حميد مجيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية4
2011-2010األولصباحيجيدأنثى رقية معتز محمود سعيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2011-2010األولصباحيجيدذكر أحمد محمد زهدي جالل سميمانهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2011-2010األولصباحيجيدأنثى سيل لقمان محمد يوسفهندسة تقنيات االجهزة الطبية7
2011-2010األولصباحيجيدأنثى أمامة هاتف فاضل خميلهندسة تقنيات االجهزة الطبية8
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى سارة قيس عبدالجبار حامدهندسة تقنيات االجهزة الطبية9
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى إسراء محمد إبراهيم  داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية10



2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آن بولص يعقوب اسحقهندسة تقنيات االجهزة الطبية11
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى زينب خالد محمد عمي شيتهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى زبيدة تيمور عبدالستار صديقهندسة تقنيات االجهزة الطبية13
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آالء خشمان حسن عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية14
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى هالة مظفر عارف ناجيهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ظفر سعد ذنون يونسهندسة تقنيات االجهزة الطبية16
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى رحمة ربيع عزيز مصطفىهندسة تقنيات االجهزة الطبية17
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى زينب ماجد صالح أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية18
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى زهراء نشوان إسماعيل  خميلهندسة تقنيات االجهزة الطبية19
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى شهد صالح عمر أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية20
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى رفل مسعود هاني سعيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية21
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آالء محمد جالل إبراهيم هندسة تقنيات االجهزة الطبية22
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى لينا عالءالدين طه محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية23
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى سارة ليث عبد محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية24
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر سالم محمد طاهر يونسهندسة تقنيات االجهزة الطبية25
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر أنس طالل يحيى إبراهيم هندسة تقنيات االجهزة الطبية26
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى سارة طه محمد طههندسة تقنيات االجهزة الطبية27
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ميس سعد فخرالدين أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية28
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى شهد نبيل عبداهلل شاهينهندسة تقنيات االجهزة الطبية29
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر زيد فارس ياسين محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية30



2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آمنة عمار محمد شهاب أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية31
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى رضاء عادل عبدالوهاب عزالدينهندسة تقنيات االجهزة الطبية32
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر سرمد محمد عمي أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية33
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى نورا مازن شيت محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية34
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر محمد نجوان توفيق شريفهندسة تقنيات االجهزة الطبية35
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى أنفال ثائر محمد شريف حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية36
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى هبة مازن رجب خميلهندسة تقنيات االجهزة الطبية37
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عامر عبداهلل جميل جدوعهندسة تقنيات االجهزة الطبية38
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى هند عبدالسالم عبدالجبارهندسة تقنيات االجهزة الطبية39
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آمنة محمد أمين جاسم محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية40
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى سارة عصام كامل رزوقيهندسة تقنيات االجهزة الطبية41
2011-2010األولصباحيمقبولذكر ربيع فارس حيدر حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية42
2011-2010األولصباحيمقبولذكر حازم أحمد حازم عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية43
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى هبة سامي حميد عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية44
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى زهراء عصام أحمد عبدالرحيمهندسة تقنيات االجهزة الطبية45
2011-2010األولصباحيمقبولذكر أحمد أسامة إبراهيم  عزاويهندسة تقنيات االجهزة الطبية46
2011-2010األولصباحيمقبولذكر مهند محمود محمد قاسمهندسة تقنيات االجهزة الطبية47
2011-2010األولصباحيمقبولذكر محمد الياس أحمد خضرهندسة تقنيات االجهزة الطبية48
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر مرفأ أحمد يونس خضرهندسة تقنيات االجهزة الطبية49
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى زينب عبدالكريم محمد صالحهندسة تقنيات االجهزة الطبية50



2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى إفون مكرم سنادة عوضهندسة تقنيات االجهزة الطبية51
2011-2010األولصباحيمقبولذكر قيس أحمد اعبيد منديلهندسة تقنيات االجهزة الطبية52
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى بسمة فارس حامد محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية53
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى رفل صباح أسعد صالحهندسة تقنيات االجهزة الطبية54
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر يونس دريعي عباس محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية55
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر وسيم رعد نجيب داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية56
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى ألحان محمد جميل غائب عباسهندسة تقنيات االجهزة الطبية57
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر محمد عبدالجميل إبراهيم  سمطانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر أسامة خيرالدين محمود عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2011-2010األولصباحيجيدذكر إبراهيم  فرات فخرالدين محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2011-2010األولصباحيجيدذكر عمرجاسم محمد يونسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2011-2010األولصباحيجيدذكر فالح فرج طوبيا سطيفوهندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2011-2010األولصباحيجيدذكر حسن وليد يونس حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية6
2011-2010األولصباحيجيدذكر عمر شكر محمد صالح عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7
2011-2010األولصباحيجيدذكر عمي فائق فزع حنكهندسة تقنيات القدرة الكهربائية8
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر مصطفى حسين إبراهيم  محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية9
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر ليث عبدالجبار حمدي عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر ياسر زكي عبود حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية11
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر محمد مقداد نذير حميدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية12
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر غانم معروف غانم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13



2011-2010األولصباحيمتوسطذكر يزن بسام ذنون مجيدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية14
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ريم باسم عبدالمحسن محمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية15
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى زيان حاتم عزيز محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية16
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر غسان عدنان جياد حموديهندسة تقنيات القدرة الكهربائية17
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر خالد خمف محمد حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية18
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى مروج حازم حميد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى دجانى مهند عبدالحميد خضرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية20
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر سيف الدين شكر محمود عاشورهندسة تقنيات القدرة الكهربائية21
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى لمياء ممتاز قادر أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية22
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى صفا رياض أحمد محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر منير ماهر عمي عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية24
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى صفا معن عزالدين مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية25
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى نور حبيب محمود أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية26
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر معد منذر محمد زكي قاسمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر حسن حسين عمي محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية28
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر بشار شحاذة عبداهلل حميدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية29
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر أنس أحمد مجيد أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية30
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر حسن عامر يحيى رحاويهندسة تقنيات القدرة الكهربائية31
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آية طه ياسين شريفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية32
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر حسن عمي عطية إبراهيم  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية33



2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى سرى جاراهلل جاسم محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية34
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى أخيرة إبراهيم  صهيل خمفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية35
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر مصطفى سعيد مصطفى أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية36
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عمي رياض عمي سميمانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية37
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر محمد خالد أحمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية38
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى فرح محمد طه محمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية39
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر يحيى سعد أحمد إسماعيل هندسة تقنيات القدرة الكهربائية40
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى رحمة حميد حاجي صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية41
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عبيدة منيب أسعد محمد صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية42
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى شهد ثائر أمين شاهينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية43
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر أيوب سالم داؤد حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية44
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى زمان سعد عادل سعيدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية45
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى كمثوم عبداهلل حسن أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية46
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى صفا خالد قاسم يحيىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية47
2011-2010األولصباحيمقبولذكر رامي حبيب حسن عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية48
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر مؤيد خمف عمي محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية49
2011-2010األولصباحيمقبولذكر مؤمن معتمد إدريس طههندسة تقنيات القدرة الكهربائية50
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر زيد حسام حنون فالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية51
2011-2010األولصباحيمقبولذكر فادي ألياس شابا بطرسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية52
2011-2010األولصباحيمقبولذكر زيدون عبيد حمادي حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية53



2011-2010األولصباحيمقبولأنثى ساهرة فاضل قاسم خميل هندسة تقنيات القدرة الكهربائية54
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر رغدان محمد عمي محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية55
2011-2010األولصباحيجيدذكر أياد داؤد سميمان محمودهندسة تقنيات التبريد والتكييف1
2011-2010األولصباحيجيدذكر بديل محمد بشير أحمد حمو هندسة تقنيات التبريد والتكييف2
2011-2010األولصباحيجيدأنثى سرى ساهر يوسف سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف3
2011-2010األولصباحيجيدأنثى هناء حسن إسماعيل  عبداهللهندسة تقنيات التبريد والتكييف4
2011-2010األولصباحيجيدأنثى زينب غسان محمود سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف5
2011-2010األولصباحيجيدأنثى هيفاء إبراهيم  إسماعيل  حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف6
2011-2010األولصباحيجيدأنثى رغد وعداهلل راسم عبداهللهندسة تقنيات التبريد والتكييف7
2011-2010األولصباحيجيدذكر يونس محمد يونس محمودهندسة تقنيات التبريد والتكييف8
2011-2010األولصباحيجيدذكر ساالر صباح سامي إسحقهندسة تقنيات التبريد والتكييف9
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر فواز حسن درويش رشوهندسة تقنيات التبريد والتكييف10
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آالء أزهر حميد أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف11
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى سراب خميل إبراهيم  صالحهندسة تقنيات التبريد والتكييف12
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عبدالرحمن سالم يحيى محمودهندسة تقنيات التبريد والتكييف13
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر زيد عمي شعالن رشيدهندسة تقنيات التبريد والتكييف14
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر أكرم خضير عيسى حماديهندسة تقنيات التبريد والتكييف15
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر صهيب مقداد داؤد سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف16
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر محمد نزار يوسف أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف17
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عبداهلل محمد عبدالوهاب محمد نوريهندسة تقنيات التبريد والتكييف18



2011-2010األولصباحيمتوسطذكر أحمد حاجي حسين مموهندسة تقنيات التبريد والتكييف19
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر حسن محمود أحمد إسماعيل هندسة تقنيات التبريد والتكييف20
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى نور منديل عجاج نزالهندسة تقنيات التبريد والتكييف21
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى فرح أحمد عبداهلل سمطانهندسة تقنيات التبريد والتكييف22
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عبدالرحمن سعد طاهر جرجيسهندسة تقنيات التبريد والتكييف23
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى دينا سيف الدين غصوب محمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف24
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عمر عزيز صباح محمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف25
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر سعيد فخري عبداهلل محمودهندسة تقنيات التبريد والتكييف26
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى داليا حازم حسن عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف27
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى شهد رشيد محمود رشيدهندسة تقنيات التبريد والتكييف28
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر محمد عادل شهاب أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف29
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى آالء ثامر عبدالحميم أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف30
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى إيالف عبدالغني عبداهلل جرجيسهندسة تقنيات التبريد والتكييف31
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر حسام إبراهيم  خمف عبداهلل هندسة تقنيات التبريد والتكييف32
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى نورا أكرم محمد طاهر يونسهندسة تقنيات التبريد والتكييف33
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى ألينا سالم حسقيل توماهندسة تقنيات التبريد والتكييف34
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر قصي حامد عبيد إبراهيم  هندسة تقنيات التبريد والتكييف35
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر وليد إسماعيل  نوري إسماعيل هندسة تقنيات التبريد والتكييف36
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى إيمان محمود توفيق محمد سعيدهندسة تقنيات التبريد والتكييف37
2011-2010األولصباحيمقبولذكر محمد فؤاد عبدالرحمن عبدالرزاقهندسة تقنيات التبريد والتكييف38



2011-2010األولصباحيمقبولذكر عماد جاسم محمد فاضلهندسة تقنيات التبريد والتكييف39
2011-2010األولصباحيمقبولذكر أحمد نجم عبداهلل عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف40
2011-2010األولصباحيمقبولذكر ليث ميسر جاسم محمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف41
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى عال حافظ شهاب أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف42
2011-2010األولصباحيمقبولذكر لؤي شاهين جدعان حمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف43
2011-2010األولصباحيمقبولذكر فهد حمد محمود محمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف44
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى نور عمي سرحان خضر هندسة تقنيات التبريد والتكييف45
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى زهراء قاسم عزيز جوادهندسة تقنيات التبريد والتكييف46
2011-2010األولصباحيمقبولذكر مصطفى أكرم حمدون سميمانهندسة تقنيات التبريد والتكييف47
2011-2010األولصباحيمقبولذكر عمر قصي وعداهلل حسنهندسة تقنيات التبريد والتكييف48
2011-2010األولصباحيمقبولذكر عبداهلل أكرم قاسم صالحهندسة تقنيات التبريد والتكييف49
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر كمير فصيح خضر عولوهندسة تقنيات التبريد والتكييف50
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى سرى عزالدين محمد شيت محمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف51
2011-2010األولصباحيمقبولذكر تركي أحمد حسين عمي عبداهلل هندسة تقنيات التبريد والتكييف52
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر عبدالرحمن عمي محمد صالحهندسة تقنيات التبريد والتكييف53
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر إسماعيل  حسين كيندل أحمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف54
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر عمي جهاد حمد يوسفهندسة تقنيات البناء واالنشاءات1
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر حسن حسين عمي أحمد هندسة تقنيات البناء واالنشاءات2
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر أنس أمجد عزالدين أيوبهندسة تقنيات البناء واالنشاءات3
2011-2010األولصباحي"جيد جداذكر مصطفى ناظم غانم سعيدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات4



2011-2010األولصباحيجيدذكر محمد عبدالكريم مال اهلل حموديهندسة تقنيات البناء واالنشاءات5
2011-2010األولصباحيجيدذكر سعد ياسين طه عطيةهندسة تقنيات البناء واالنشاءات6
2011-2010األولصباحيجيدذكر محمد فارس حازم يونسهندسة تقنيات البناء واالنشاءات7
2011-2010األولصباحيجيدذكر محمد عبداهلل خميل إبراهيم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات8
2011-2010األولصباحيجيدذكر عبداهلل أنور محمد نوري حسينهندسة تقنيات البناء واالنشاءات9
2011-2010األولصباحيجيدأنثى سراب محمد إسماعيل  محمدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات10
2011-2010األولصباحيجيدذكر زيد حازم حسين توفيقهندسة تقنيات البناء واالنشاءات11
2011-2010األولصباحيجيدأنثى لمى زياد عبدالقادر حسينهندسة تقنيات البناء واالنشاءات12
2011-2010األولصباحيجيدذكر زيد منير محمد يعقوبهندسة تقنيات البناء واالنشاءات13
2011-2010األولصباحيجيدأنثى زهراء محمد يونس ذنونهندسة تقنيات البناء واالنشاءات14
2011-2010األولصباحيجيدذكر ريفن نافع عبو اسطيفوهندسة تقنيات البناء واالنشاءات15
2011-2010األولصباحيجيدأنثى سماح نجيب فتوحي هابيلهندسة تقنيات البناء واالنشاءات16
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى  بان سحاب حالوب عميهندسة تقنيات البناء واالنشاءات17
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى جيالن جبرائيل إبراهيم  كوركيسهندسة تقنيات البناء واالنشاءات18
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عزالعرب وليد حامد حسينهندسة تقنيات البناء واالنشاءات19
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى هديل غانم نايف محمدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات20
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى  جوان سمير عبدالستار عبدالجبارهندسة تقنيات البناء واالنشاءات21
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى لينا جعفر صديق سعيدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات22
2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى  سهى فراس هاشم رشيدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات23
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر دينوار غياث عبداهلل صالحهندسة تقنيات البناء واالنشاءات24



2011-2010األولصباحيمتوسطأنثى  إيمان عبداهلل سميمان أحمد هندسة تقنيات البناء واالنشاءات25
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عمي خمف دهام حمودهندسة تقنيات البناء واالنشاءات26
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر عمي فاضل محمد عبداهللهندسة تقنيات البناء واالنشاءات27
2011-2010الثانيصباحيمتوسطأنثى ضراس طالل سمطان خميلهندسة تقنيات البناء واالنشاءات28
2011-2010الثانيصباحيمتوسطذكر عبدالسالم صديق خضر حمكيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات29
2011-2010األولصباحيمتوسطذكر موسى عبدالرحمن جمعة عمرهندسة تقنيات البناء واالنشاءات30
2011-2010الثانيصباحيمتوسطذكر أيمنبشير نوري قاسمهندسة تقنيات البناء واالنشاءات31
2011-2010األولصباحيمقبولذكر طالل ضمير زعيان عبدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات32
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر عبداهلل نوفل كريم أحمد هندسة تقنيات البناء واالنشاءات33
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر يزن خالد عبدالعزيز عبدالفتاحهندسة تقنيات البناء واالنشاءات34
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى ورقاء عماد عبداالله محمدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات35
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى صابرين عبدالكريم شالش حسينهندسة تقنيات البناء واالنشاءات36
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر أحمد رائد مجيد محمد عميهندسة تقنيات البناء واالنشاءات37
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر مشتاق سميمان مطمك صالحهندسة تقنيات البناء واالنشاءات38
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر داؤد نعمة حسين درويشهندسة تقنيات البناء واالنشاءات39
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى ميسم سمير عبدالرزاق عبدالفتاحهندسة تقنيات البناء واالنشاءات40
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى نجالء أحمد محمود حسنهندسة تقنيات البناء واالنشاءات41
2011-2010الثانيصباحيمقبولأنثى آمنة سرمد حازم عبداهللهندسة تقنيات البناء واالنشاءات42
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر صهيب عبداهلل إسماعيل  خميلهندسة تقنيات البناء واالنشاءات43
2011-2010األولصباحيمقبولذكر أحمد عمار أحمد قاسمهندسة تقنيات البناء واالنشاءات44



2011-2010األولصباحيمقبولذكر رافع عبدالرحمن مطمك صالحهندسة تقنيات البناء واالنشاءات45
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر أوس فالح عبد حسنهندسة تقنيات البناء واالنشاءات46
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر ليث همام ضياء محمد نجيبهندسة تقنيات البناء واالنشاءات47
2011-2010األولصباحيمقبولأنثى  ألينا خوشابا نيقو جيكوهندسة تقنيات البناء واالنشاءات48
2011-2010الثانيصباحيمقبولذكر مصعب آزاد ذنون يونسهندسة تقنيات البناء واالنشاءات49


