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2014-2013االولصباحيجيد جداذكرغزوان رائد إبراهيم  عبدهندسة تقنيات الحاسوب1
2014-2013االولصباحيجيد جداذكرمثنى جاسم محمد إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب2
2014-2013االولصباحيجيدذكرمحمد لؤي معمر انورهندسة تقنيات الحاسوب3
2014-2013االولصباحيجيدانثىنور محمد سعيد صالح محمد عميهندسة تقنيات الحاسوب4
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىفاطمة محمد عمي أحمد هندسة تقنيات الحاسوب5
2014-2013االولصباحيمتوسطذكركرم فكري حامد عميهندسة تقنيات الحاسوب6
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمحمد جالل يحيى قاسمهندسة تقنيات الحاسوب7
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرحسن غسان عمار حسنهندسة تقنيات الحاسوب8
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأزل نبيل يونس كورنيلهندسة تقنيات الحاسوب9
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىرحمة خالد جواد محمودهندسة تقنيات الحاسوب10
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمحمد ممتاز صالح عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب11
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىدعاء غانم عبدالغني إسماعيل هندسة تقنيات الحاسوب12
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرحسام ناصر محمود سميمانهندسة تقنيات الحاسوب13
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىغدير فرست محمد شيروهندسة تقنيات الحاسوب14
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىسارة فهد أحمد عبدالجبارهندسة تقنيات الحاسوب15
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىهبة خالد عبداهلل مامههندسة تقنيات الحاسوب16
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىرؤى ناظم جاسم محمدهندسة تقنيات الحاسوب17
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىشهمة فيصل عمر محمدهندسة تقنيات الحاسوب18



2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأنس عبدالجمال عبدالكريم جمعةهندسة تقنيات الحاسوب19
2014-2013الثانيصباحيمقبولذكرفرناس ساير يونس نجمهندسة تقنيات الحاسوب20
2014-2013الثانيصباحيمقبولذكرعبداهلل جميل كل محمد حسينهندسة تقنيات الحاسوب21
2014-2013االولصباحيمقبولانثىأمل صالح حسن محمدهندسة تقنيات الحاسوب22
2014-2013االولصباحيمقبولانثىدانية دريد يونس أحمد هندسة تقنيات الحاسوب23
2014-2013الثانيصباحيمقبولانثىإشراق ماجد يعقوب موسىهندسة تقنيات الحاسوب24
2014-2013االولصباحيمقبولذكرأحمد هاشم بشير محمودهندسة تقنيات الحاسوب25
2014-2013الثانيصباحيمقبولانثىأسماء عبداهلل عبيد عميهندسة تقنيات الحاسوب26
2014-2013الثانيصباحيمقبولذكربشار سالم محمد صالحهندسة تقنيات الحاسوب27
2014-2013االولصباحيمقبولانثىأنهار غانم معيوف جاسمهندسة تقنيات الحاسوب28
2014-2013الثانيصباحيمقبولانثىمحمد حميد عبدالعزيز مظمومهندسة تقنيات الحاسوب29
2014-2013التكميمي االولصباحيجيدأنثى زهراء عزالدين ذنون يونسهندسة تقنيات الحاسوب1
2014-2013التكميمي االولصباحيجيدأنثى أروى نمير ميسر بشيرهندسة تقنيات الحاسوب2
2014-2013التكميمي االولصباحيجيدأنثى زينة طارق عبدالرحمن أمينهندسة تقنيات الحاسوب3
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى نور موفق عبدالمجيد جاسمهندسة تقنيات الحاسوب4
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى شيرين خالد سعيد أحمد هندسة تقنيات الحاسوب5
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى ساهرة إبراهيم  خميل إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب6
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى رحمة عبدالسالم هادي شهابهندسة تقنيات الحاسوب7
2014-2013التكميمي الثانيصباحيمتوسطأنثى ريا صباح اسعد صالحهندسة تقنيات الحاسوب8
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولأنثى زهراء غانم سعيد عبدالباقيهندسة تقنيات الحاسوب9



2014-2013التكميمي الثانيصباحيمقبولأنثى سحر خميل حسين أحمد هندسة تقنيات الحاسوب10
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولذكر محمد عزام جسام محمدهندسة تقنيات الحاسوب11
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولانثىبمقيس خالد نعمةاهلل فتحيهندسة تقنيات الحاسوب12
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولذكر أسامة حسين عمي إبراهيم هندسة تقنيات الحاسوب13
2014-2013االولصباحيجيدذكرزكريا رعد عبدالرزاق يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية1
2014-2013االولصباحيجيدذكرأحمد محمد مصطفى سميمانهندسة تقنيات االجهزة الطبية2
2014-2013االولصباحيجيدانثىتقى محمد سعدالدين محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية3
2014-2013االولصباحيجيدانثىزينب خالد عبداهلل عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية4
2014-2013االولصباحيجيدذكرسالم محمد حسن محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىاسراء طالل مرعي حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2014-2013االولصباحيمتوسطذكريوسف عاصم سميم داؤدهندسة تقنيات االجهزة الطبية7
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىميسم خالد أحمد عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية8
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمحمد اكرم محمد أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية9
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأحمد هادي فتحي عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية10
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىسيماء فخرالدين محمد طاهرهندسة تقنيات االجهزة الطبية11
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىبراء إبراهيم  أحمد عبدهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمروان فوزي ذنون حميدهندسة تقنيات االجهزة الطبية13
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىصفاء جالل خميل جدوعهندسة تقنيات االجهزة الطبية14
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىصفا انمار امين حاجيهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىشدن عمي محمد نوري عبدالمجيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية16



2014-2013االولصباحيمتوسطانثىهديل عصام عبدالقادر سعيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية17
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرميالد سالم شابا حناهندسة تقنيات االجهزة الطبية18
2014-2013االولصباحيمتوسطذكروسام سامر عبد صالح غريبهندسة تقنيات االجهزة الطبية19
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىندى منهل إبراهيم  عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية20
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرسيف عماد محمود حمديهندسة تقنيات االجهزة الطبية21
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىريم بيار جعفر محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية22
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمصطفى عمي حسين عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية23
2014-2013االولصباحيمتوسطذكروسام خميل مصطفى محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية24
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىأمنية زهير عمي محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية25
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىزينب زهير يحيى عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية26
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرعبداهلل مثنى عبداهلل جار اهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية27
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرحارث معن نجم حمندي أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية28
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمحمد سميمان محمد طاهرهندسة تقنيات االجهزة الطبية29
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأنس عبدالحافظ رمضان عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية30
2014-2013االولصباحيمقبولانثىمروة عالء عزت توفيقهندسة تقنيات االجهزة الطبية31
2014-2013االولصباحيمقبولذكرإبراهيم  عبداالله هالل حمديهندسة تقنيات االجهزة الطبية32
2014-2013االولصباحيمقبولذكرمحمد ادهام دحام حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية33
2014-2013االولصباحيمقبولذكرمصطفى محمد سعيد سالمهندسة تقنيات االجهزة الطبية34
2014-2013االولصباحيمقبولذكرأحمد سمير ذنون محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية35
2014-2013االولصباحيمقبولذكرعبدالرحمن نمير زغمول يحيىهندسة تقنيات االجهزة الطبية36



2014-2013االولصباحيمقبولانثىنور الهدى جاسم محمد رجبهندسة تقنيات االجهزة الطبية37
2014-2013االولصباحيمقبولانثىامنة مزاحم فتاح محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية38
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى دنيا خالد إبراهيم  أحمد هندسة تقنيات االجهزة الطبية1
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى امتثال محمد عذابة مصطفىهندسة تقنيات االجهزة الطبية2
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى نور مساعد نايف شيتهندسة تقنيات االجهزة الطبية3
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى رضاء توفيق ذنون يونسهندسة تقنيات االجهزة الطبية4
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولأنثى رند عادل عبدالوهاب عزالدينهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولأنثى دعاء صالح جاسم محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولذكرحسن عبدالحكيم حسن محمودهندسة تقنيات االجهزة الطبية7
2014-2013األولصباحيجيدذكرعمار محمد غربي خميفةهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2014-2013األولصباحيجيدذكرعدوش ميسر محمود عدوشهندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2014-2013األولصباحيجيدذكرأمير محمد حسين خمفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2014-2013األولصباحيجيدذكرأحمد فريح غربي جاسمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2014-2013األولصباحيجيدذكرعمي شهاب محمد عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2014-2013األولصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالقادر يونس محمودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية6
2014-2013االولصباحيمتوسطذكريوسف نزار عبدالكريم خميلهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7
2014-2013األولصباحيمتوسطذكرأحمد سامي داؤد فتحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية8
2014-2013األول صباحيمتوسطذكرعبداهلل أحمد عموان داؤدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية9
2014-2013األولصباحيمتوسطذكرعمر سهيل نجم عبدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
2014-2013األولصباحيمتوسطذكرهمام عصام إبراهيم  أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية11



2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأسامة حازم خمف داؤودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية12
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرعمي بشير عمي حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأيمنمحسن إبراهيم  داؤودهندسة تقنيات القدرة الكهربائية14
2014-2013االولصباحيمتوسطذكروسام أحمد سعدي ميرخان هندسة تقنيات القدرة الكهربائية15
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمحمد جبار عبدالجميل جبارهندسة تقنيات القدرة الكهربائية16
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمصطفى جواد شرقي شديدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية17
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرليث محمد إبراهيم  سميمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية18
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأنور عبدالحكيم رؤوف سميمانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأحمد شعبان رجب محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية20
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرذنون هاني دحام ذنونهندسة تقنيات القدرة الكهربائية21
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرسالم أحمد عمي صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية22
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأمير محمد سعيد محمد يونسهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأحمد ثامر محمود مصطفىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية24
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمحمد مهدي صالح ياسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية25
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأحمد ياسين حمد محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية26
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىأماني زيد عبدالمجيد خضرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىهزار صالح عمو حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية28
2014-2013االولصباحيمتوسطذكروسيم يعقوب يوسف بولصهندسة تقنيات القدرة الكهربائية29
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرزيد ذنون يونس غزالهندسة تقنيات القدرة الكهربائية30
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىهبة وعد عمي عباويهندسة تقنيات القدرة الكهربائية31



2014-2013االولصباحيمتوسطانثىعفاف سعداهلل سموم ناصرهندسة تقنيات القدرة الكهربائية32
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرسامر محمد فنجان صبريهندسة تقنيات القدرة الكهربائية33
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرسيف أحمد كيتو موسىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية34
2014-2013االولصباحيمتوسطانثىريناس عبدالكريم يوسف إبراهيم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية35
2014-2013االولصباحيمتوسطاتثىبشرى فارس خضر طابورهندسة تقنيات القدرة الكهربائية36
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرأحمد عدنان عبدالوهاب أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية37
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرزيد لقمان ياسين محمد عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية38
2014-2013االولصباحيمتوسطذكرمجاهد عبدالمعبود مجيد جاسمهندسة تقنيات القدرة الكهربائية39
2014-2013االولصباحيمقبولذكرحيدر محمد جاسم حسنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية40
2014-2013االولصباحيمقبولذكربشير جهاد حمصور أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية41
2014-2013الثانيصباحيمقبولأنثىهبة محمد رجب حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية42
2014-2013الثانيصباحيمقبولذكرآراز نصرت محمد أمين إسماعيل  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية43
2014-2013االولصباحيمقبولذكرعماد جاسم محمد توفيقهندسة تقنيات القدرة الكهربائية44
2014-2013التكميمي االولصباحيجيدذكرفالح حسن خميف فوازهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2014-2013التكميمي االولصباحيجيدأنثىسرى زياد أحمد قاسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطأنثى بان امجد جرجيس أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2014-2013التكميمي االولصباحيمتوسطذكر عمر شنو حمو عزو هندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولذكر طه راكان غازي يحيىهندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولأنثى دينا خالد هاشم أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية6
2014-2013التكميمي االولصباحيمقبولذكر أسامة أحمد صالح محمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية7



2014-2013االولصباحيجيد جداذكرمحمد عبدالرزاق اسكندر شاكرهندسة تقنيات التبريد والتكييف1
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