
التقديرالجنساسم الطالبالقسمت
نوع 

الدراسة
سنة التخرجالدور

2017-2016االولصباحيجيد جدًاذكرمحمد قصي محمد شيت عونهندسة تقنيات الحاسوب1
2017-2016االولصباحيمتوسطذكريونس قصي عبدالرزاق يحيىهندسة تقنيات الحاسوب2
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىأرز باسم حازم سعيدهندسة تقنيات الحاسوب3
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىريم أحمد محمد عبدالحميدهندسة تقنيات الحاسوب4
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىنهى بسام سامي داؤدهندسة تقنيات الحاسوب5
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىليديا سالم شابا بطرسهندسة تقنيات الحاسوب6
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىلينا أعياد عبدالجبار عبداهللهندسة تقنيات الحاسوب7
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىبراء فتحي حسن جمعةهندسة تقنيات الحاسوب8
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىهبة عمي عبد محمدهندسة تقنيات الحاسوب9
2017-2016االولصباحيمقبولأنثىإيمان عمي سعيد حسينهندسة تقنيات الحاسوب10
2017-2016الثانيصباحيمقبولأنثىاسراب ماجد عمي حسن محمودهندسة تقنيات الحاسوب11
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكررياض أحمد عثمان عميهندسة تقنيات الحاسوب12
2017-2016االولصباحيمقبولذكرهشام محمد عبداهلل صالحهندسة تقنيات الحاسوب13
2017-2016االولصباحيمقبولذكرعمي فخر الدين محمد طاهر موسىهندسة تقنيات الحاسوب14
2017-2016االولصباحيجيد جداأنثىداليا خالد حسن محمد عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية1
2017-2016االولصباحيجيدذكرمصطفى عمي محمد سعيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية2
2017-2016االولصباحيجيدأنثىامنة مروان نجم عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية3
2017-2016االولصباحيجيدذكرإبراهيم  تركي حسن عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية4



2017-2016االولصباحيجيدذكرزيد محمد عمي حسينهندسة تقنيات االجهزة الطبية5
2017-2016االولصباحيجيدأنثىزهر جزيل عبدالجبار شيتهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
2017-2016االولصباحيجيدذكرعمر جمال كردي زعينهندسة تقنيات االجهزة الطبية7
2017-2016االولصباحيجيدأنثىاسراء أحمد فاضل جرجيسهندسة تقنيات االجهزة الطبية8
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرهيمن فاضل عباس محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية9
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعبداهلل ريبوار عيسى رحيمهندسة تقنيات االجهزة الطبية10
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىعبير عطااهلل محسن عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية11
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحسن شكيب صديق عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعبدالرحمن هشام عبيد شرقيهندسة تقنيات االجهزة الطبية13
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحمدي عطية أحمد طنيرهندسة تقنيات االجهزة الطبية14
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأنس جمال عناد فهدهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرفالح حسن إسماعيل  سمطانهندسة تقنيات االجهزة الطبية16
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرسالم موفق سالم عبدالمجيدهندسة تقنيات االجهزة الطبية17
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىعائشة حسن يحيى حسنهندسة تقنيات االجهزة الطبية18
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىزينب وليد محمد قاسمهندسة تقنيات االجهزة الطبية19
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعباس جمعة إبراهيم  مصطفىهندسة تقنيات االجهزة الطبية20
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىايام فضل جاسم محمدهندسة تقنيات االجهزة الطبية21
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىصفا عمي إسماعيل  عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية22
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىراوية فوزي محمود عبداهللهندسة تقنيات االجهزة الطبية23
2017-2016االولصباحيمقبولأنثىهندرين عباس يارمراد عميهندسة تقنيات االجهزة الطبية24



2017-2016االولصباحيمقبولأنثىاية اياد عبدالرحمن إبراهيم هندسة تقنيات االجهزة الطبية25
2017-2016االولصباحيمقبولذكرإسماعيل  حميد ظاهر جسامهندسة تقنيات االجهزة الطبية26
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمهند سامي محمد نجيبهندسة تقنيات االجهزة الطبية27
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمصطفى عطا عبد إسماعيل هندسة تقنيات االجهزة الطبية28
2017-2016االولصباحيجيد جدًاذكرمحمد نيسان عالوي حميدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية1
2017-2016االولصباحيجيد جدًاذكرفهد مشعل نزال عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية2
2017-2016االولصباحيجيدذكرعيسى شاكر محمود داؤدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية3
2017-2016االولصباحيجيدذكرشمس الدين حسين ياسين حسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية4
2017-2016االولصباحيجيدذكروسام سامي محمد أحمد هندسة تقنيات القدرة الكهربائية5
2017-2016االولصباحيمتوسطذكركرم ضياء كامل سمومهندسة تقنيات القدرة الكهربائية6
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرفهد نايف سعدون عبدالرحمنهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأمين خالد حمودي خمفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية8
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأحمد دخيل حسين ماجدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية9
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرسفيان سميمان مطمك صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
2017-2016االولصباحيمتوسطذكركرم نبيل يوسف محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية11
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىمودة خالد عابد سميمانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية12
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأواب يونس معيوف عبدالمطيفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأركان خمف عبد صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية14
2017-2016االولصباحيمتوسطذكربومدين أدهم عبدالرحيم عبدالباقيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية15
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرخالد وليد توفيق نجم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية16



2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمصطفى عطية فرحان فياض هندسة تقنيات القدرة الكهربائية17
2017-2016االولصباحيمتوسطأنثىجنار سامي شاكر عبداهللهندسة تقنيات القدرة الكهربائية18
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعمر خمف محمد عموهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمحمد عالءالدين عبدالحميد رؤوفهندسة تقنيات القدرة الكهربائية20
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأسامة زهير خطاب محمدهندسة تقنيات القدرة الكهربائية21
2017-2016االولصباحيمقبولذكرشجاع ياس خضر ياسينهندسة تقنيات القدرة الكهربائية22
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمحمد صالح عبداهلل صالحهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
2017-2016االولصباحيمقبولذكرعبدالحميد محمد عمي حسن هندسة تقنيات القدرة الكهربائية24
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرعبد فميح مخمف عميهندسة تقنيات القدرة الكهربائية25
2017-2016االولصباحيمقبولذكرعالء عصام تركي جضعانهندسة تقنيات القدرة الكهربائية26
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرعمار ياسر يونس وكاعهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27
2017-2016االولصباحيجيدذكرمقدام صفاء عبدالمطيف خمفهندسة تقنيات التبريد والتكييف1
2017-2016االولصباحيجيدذكرخالد محمود أحمد محمد هندسة تقنيات التبريد والتكييف2
2017-2016االولصباحيجيدذكرغانم صمبي مسير ضحويهندسة تقنيات التبريد والتكييف3
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمهند محسن محمد عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف4
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرسعد حسن عطية خمفهندسة تقنيات التبريد والتكييف5
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرزيد رعد صبيح  سميمهندسة تقنيات التبريد والتكييف6
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرفائق حمو الياس حموهندسة تقنيات التبريد والتكييف7
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرسالم عبدالرحمن خمف حمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف8
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعمار ياسر خالف صالحهندسة تقنيات التبريد والتكييف9



2017-2016االولصباحيمتوسطانثىمريم إبراهيم  جواد كاظمهندسة تقنيات التبريد والتكييف10
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىسونمز يوسف يعقوب يوسفهندسة تقنيات التبريد والتكييف11
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرإبراهيم  مراد حمد عميهندسة تقنيات التبريد والتكييف12
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحسين أنور جاسم مجولهندسة تقنيات التبريد والتكييف13
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمصطفى محمد صكبان خنجرهندسة تقنيات التبريد والتكييف14
2017-2016االولصباحيمقبولذكرعبداهلل حميد جاسم محمدهندسة تقنيات التبريد والتكييف15
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرعمي حمد خميفة عبيدهندسة تقنيات التبريد والتكييف16
2017-2016االولصباحيمقبولذكرعمر مكي سممان جاسمهندسة تقنيات التبريد والتكييف17
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرمحمد رفاعي صالح داؤدهندسة تقنيات التبريد والتكييف18
2017-2016االولصباحيجيدانثىوسن أسوان محمد عمي محمودهندسة تقنيات البناء واالنشاءات1
2017-2016االولصباحيجيدذكرقيس بهاء حميد محمودهندسة تقنيات البناء واالنشاءات2
2017-2016االولصباحيجيدذكرإبراهيم  جاسم محمد خضرهندسة تقنيات البناء واالنشاءات3
2017-2016االولصباحيجيدذكررعد سعد مارزينا بطرسهندسة تقنيات البناء واالنشاءات4
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعمر سمير مهدي صالح هندسة تقنيات البناء واالنشاءات5
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىحنان ناظم توفيق طابورهندسة تقنيات البناء واالنشاءات6
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمحمد فتحي سميمان محمودهندسة تقنيات البناء واالنشاءات7
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرنشوان إبراهيم  صالح أحمد هندسة تقنيات البناء واالنشاءات8
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىمريم رونق نجيب رزوقيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات9
2017-2016االولصباحيمتوسطذكررائد عبدالرحمن خضر حسوهندسة تقنيات البناء واالنشاءات10
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىألحان نوح سميمان إسطيفوهندسة تقنيات البناء واالنشاءات11



2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرجمال عبدالناصر سممان عايدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات12
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحارث أحمد محمد أحمد هندسة تقنيات البناء واالنشاءات13
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرأيمنإبراهيم  خمف حمدهندسة تقنيات البناء واالنشاءات14
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرعدنان محمد شفاء عدنان عبدالجميلهندسة تقنيات البناء واالنشاءات15


