
التقديرالجنساسم الطالبالقسمت
نوع 

الدراسة
سنة التخرجالدور

2018-2017االولصباحيجيد جدًاذكريوسف سالم شكر محمودفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب1
2018-2017االولصباحيجيدانثىمروة إسماعيل  محمد جياد عزيزفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب2
2018-2017االولصباحيجيدانثىمسار معتصم عبدالكريم غانمفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب3
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنور محمد عبداهلل خضرفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب4
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىسارة سعد عبدالجبار سعيدفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب5
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنيمة أحمد عبداهلل أحمد فرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب6
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىحنين نشوان نافع حميدفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب7
2018-2017االولصباحيمتوسطذكروسام قيس ىاشم محمدفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب8
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىرحمة عبدالكريم محمود سعيدفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب9
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىضحى بسام ناصر حامدفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب10
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىصبا محمد أحمد عميفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب11
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىإىداء عدنان عايد محمودفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب12
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىسرى دريد أحمد محمودفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب13
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمي عبدالغني يوسف كيوركفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب14
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىشيد نزار محمود إسماعيل فرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب15
2018-2017الثانيصباحيمقبولانثىدنيا سامي صويمح بدويفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب16
2018-2017االولصباحيمقبولانثىرفل رستم محمد محمودفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب17
2018-2017االولصباحيمقبولانثىبان ميزر عزيز أحمد فرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب18



2018-2017الثانيصباحيمقبولانثىربى مظفر محمود مصطفىفرع العام/ ىندسة تقنيات الحاسوب19
2018-2017االولصباحيجيدذكرأحمد عبدالناصر أحمد إبراىيم فرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب1
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىمريم سمير حبيب توفيقفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب2
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنوره راشد نجم عبوفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب3
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىساره سعد حمودي يحيىفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب4
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىآية معن غانم مرعيفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب5
2018-2017االولصباحيمقبولذكرزيد عبدالرزاق حسن عميفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب6
2018-2017االولصباحيمقبولانثىآية عمي جاسم صالحفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب7
2018-2017االولصباحيمقبولذكرأحمد محمود حسين خضيرفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب8
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرعمر محمد حسين حموفرع االلكترونيات/ ىندسة تقنيات الحاسوب9
2018-2017االولصباحيجيد جدًاذكريزن ميند عزيز أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية1
2018-2017االولصباحيجيدانثىآمنة محمد عارف أيوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية2
2018-2017االولصباحيجيدذكرعثمان أحمد محمد قاسمىندسة تقنيات االجيزة الطبية3
2018-2017االولصباحيجيدانثىإيالف حسين عمي حسينىندسة تقنيات االجيزة الطبية4
2018-2017االولصباحيجيدانثىتقى أحمد فتحي ىنديىندسة تقنيات االجيزة الطبية5
2018-2017االولصباحيجيدانثىرغد محمد وعداهلل جمعةىندسة تقنيات االجيزة الطبية6
2018-2017االولصباحيجيدانثىدعاء سميمان خميل يوسفىندسة تقنيات االجيزة الطبية7
2018-2017االولصباحيجيدذكرريزان إبراىيم  زكر عبديىندسة تقنيات االجيزة الطبية8
2018-2017االولصباحيجيدانثىسمفانا عماد دنحا شمعونىندسة تقنيات االجيزة الطبية9
2018-2017االولصباحيجيدانثىسارة يونس عبدالستار يونسىندسة تقنيات االجيزة الطبية10



2018-2017االولصباحيجيدانثىرغدة صالح خضر محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية11
2018-2017االولصباحيجيدانثىرغد جالل عبدالكريم خميلىندسة تقنيات االجيزة الطبية12
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىرحاب يشكر محمود قاسمىندسة تقنيات االجيزة الطبية13
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىفادين نشوان موسى إلياسىندسة تقنيات االجيزة الطبية14
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىىبة محمود ياسين طوىندسة تقنيات االجيزة الطبية15
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمايكل ممتاز نوح يعقوبىندسة تقنيات االجيزة الطبية16
2018-2017االولصباحيمتوسطذكريونس بشار يونس أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية17
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنور ىيثم بشير محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية18
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىىبة عبدالناصر محمود ناصرىندسة تقنيات االجيزة الطبية19
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرذياب ويس محمد طوىندسة تقنيات االجيزة الطبية20
2018-2017الثانيصباحيمتوسطانثىأنفال عبدالرحمن يونس خمفىندسة تقنيات االجيزة الطبية21
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىبمسم حافظ عمي محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية22
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىمناىل محمد أمين خضر أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية23
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىندى ىاني سعيد خضرىندسة تقنيات االجيزة الطبية24
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمي أحمد فتحي رمضانىندسة تقنيات االجيزة الطبية25
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىىبة فارس غانم أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية26
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنور محمد سامي عبدالكريم أحمد ىندسة تقنيات االجيزة الطبية27
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمصطفى محمد سعداهلل سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية28
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنور خيري محمود األمينىندسة تقنيات االجيزة الطبية29
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىحنان عبدالمنعم محمد عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية30



2018-2017االولصباحيمتوسطانثىرندة غالب محمد غائبىندسة تقنيات االجيزة الطبية31
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىشيماء نبيل طو حموديىندسة تقنيات االجيزة الطبية32
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىرغد رويد مجيد رشيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية33
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرفارس صباح حمد عزبةىندسة تقنيات االجيزة الطبية34
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر حسين عمي فؤادىندسة تقنيات االجيزة الطبية35
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر مازن ىاشم عزيزىندسة تقنيات االجيزة الطبية36
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىأنغام محمد عبداهلل مالىندسة تقنيات االجيزة الطبية37
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنور مؤيد صالح محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية38
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىدنيا سعد أمين إبراىيم ىندسة تقنيات االجيزة الطبية39
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر موفق شاكر محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية40
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرحسن إحسان أحمد عبداهللىندسة تقنيات االجيزة الطبية41
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرأنس محمود خمف محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية42
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمحمد سعيد عطااهلل محمد سعيدىندسة تقنيات االجيزة الطبية43
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىأروى يوسف حمدي فتحيىندسة تقنيات االجيزة الطبية44
2018-2017االولصباحيمقبولانثىرغد شكر محمود جاسمىندسة تقنيات االجيزة الطبية45
2018-2017االولصباحيمقبولذكروسام جودت سالم إسماعيل ىندسة تقنيات االجيزة الطبية46
2018-2017االولصباحيمقبولانثىتبارك غني حمد حسينىندسة تقنيات االجيزة الطبية47
2018-2017االولصباحيمقبولذكرعمر عبدالرافع عمي حسينىندسة تقنيات االجيزة الطبية48
2018-2017االولصباحيمقبولانثىفاطمة فريح ربي جاسمىندسة تقنيات االجيزة الطبية49
2018-2017االولصباحيمقبولانثىبنين تحسين مصطفى خميلىندسة تقنيات االجيزة الطبية50



2018-2017االولصباحيمقبولذكرصييب عبداليادي إبراىيم  عميىندسة تقنيات االجيزة الطبية51
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرأحمد عناد عباهلل محمودىندسة تقنيات االجيزة الطبية52
2018-2017االولصباحيمقبولانثىعبير نزار صالح محمدىندسة تقنيات االجيزة الطبية53
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرأسد سعد محمد لطيفىندسة تقنيات االجيزة الطبية54
2017-2016االولصباحيجيدانثىىاجر رعد محمد عمي أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية1
2017-2016االولصباحيجيدذكرأحمد نجم الدين حسن رحوىندسة تقنيات القدرة الكيربائية2
2017-2016االولصباحيجيدانثىسمسبيل حسن طو أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية3
2017-2016االولصباحيجيدانثىنور نايف عمي حمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية4
2017-2016االولصباحيجيدذكرزياد طارق محمد عمي ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية5
2017-2016االولصباحيجيدذكراسالم ناصر مجيد حميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية6
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىموج ظافر عمي حسينىندسة تقنيات القدرة الكيربائية7
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحسين صبري خمف أحمد ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية8
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرفادي بشار إيميا شمعونىندسة تقنيات القدرة الكيربائية9
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرألن ىندري نوئيل فرنسيس ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية10
2017-2016االولصباحيمتوسطذكربيزاد زر عمي محمد أغاىندسة تقنيات القدرة الكيربائية11
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىأسماء عبد صالح عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية12
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرإبراىيم  كمال شفيق عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية13
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرسعد عصام عبدالقادر عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية14
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعمر عزيز محمد أسودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية15
2017-2016االولصباحيمتوسطذكربراء عبدالباسط محمد بكرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية16



2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمصطفى نشوان عباس وىبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية17
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىشيد شامل إبراىيم  عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية18
2017-2016االولصباحيمتوسطذكركرم صبري حادث تركيىندسة تقنيات القدرة الكيربائية19
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرسرمد مكنى يونس يحيىىندسة تقنيات القدرة الكيربائية20
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحسن جمعة حسن عبيدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية21
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرأحمد كمال الدين جاسم محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية22
2017-2016الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد محمد عبدالقادر حسينىندسة تقنيات القدرة الكيربائية23
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعبدالعزيز خالد إبراىيم  حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية24
2017-2016االولصباحيمتوسطانثىآمال عبود موسى حمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية25
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمصطفى وليد توفيق نجمىندسة تقنيات القدرة الكيربائية26
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمحمد إسماعيل  حسام عبدالحميدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية27
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرحاتم صالح حبو حسنىندسة تقنيات القدرة الكيربائية28
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمحمد جاسم محمد جبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية29
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرعيد سالم مجيد سميمانىندسة تقنيات القدرة الكيربائية30
2017-2016الثانيصباحيمتوسطانثىحنين حميد إسماعيل ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية31
2017-2016االولصباحيمتوسطذكرمحمد رياض عطية حامدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية32
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمحمد عموان حمدي إسماعيل ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية33
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمحمد ظفر أحمد عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية34
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمصطفى رعد محمد خضرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية35
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرمحمد لؤي محمد كاملىندسة تقنيات القدرة الكيربائية36



2017-2016االولصباحيمقبولذكرعمار عمي سبيان عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية37
2017-2016االولصباحيمقبولانثىنادية محمد غانم محمدىندسة تقنيات القدرة الكيربائية38
2017-2016الثانيصباحيمقبولانثىمنار عالء رحمن محمودىندسة تقنيات القدرة الكيربائية39
2017-2016االولصباحيمقبولذكرأمجد حسام الدين محمد حموىندسة تقنيات القدرة الكيربائية40
2017-2016االولصباحيمقبولانثىىيام ميسر نوري عبداهللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية41
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرسيف صالح محمد عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية42
2017-2016االولصباحيمقبولذكرأحمد رياض كافي حسنىندسة تقنيات القدرة الكيربائية43
2017-2016الثانيصباحيمقبولانثىرغيد مشير زينل أيوبىندسة تقنيات القدرة الكيربائية44
2017-2016االولصباحيمقبولانثىزىراء ثامر عمي باللىندسة تقنيات القدرة الكيربائية45
2017-2016االولصباحيمقبولذكرغانم عبداهلل غانم عميىندسة تقنيات القدرة الكيربائية46
2017-2016االولصباحيمقبولذكرمصطفى رائد غانم عزيزىندسة تقنيات القدرة الكيربائية47
2017-2016الثانيصباحيمقبولذكرعبداهلل عامر عمي محمد اكبرىندسة تقنيات القدرة الكيربائية48
2018-2017االولصباحيجيدجدًاذكرأندي عبود صميوا ميخاىندسة تقنيات التبريد والتكييف1
2018-2017االولصباحيجيدذكرعمر نبيل محمد زكي شيابىندسة تقنيات التبريد والتكييف2
2018-2017االولصباحيجيدذكرأحمد رافع حسن حموديىندسة تقنيات التبريد والتكييف3
2018-2017االولصباحيجيدذكرعبدالغني حسان عبدالغني محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييف4
2018-2017االولصباحيجيدذكرعمي مظفر عثمان خطابىندسة تقنيات التبريد والتكييف5
2018-2017االولصباحيجيدذكرعمي أحمد عمي ميرزاىندسة تقنيات التبريد والتكييف6
2018-2017االولصباحيجيدذكرمصطفى أنور مصطفى حنوشىندسة تقنيات التبريد والتكييف7
2018-2017االولصباحيجيدذكرنبراس يونس خمف جاسمىندسة تقنيات التبريد والتكييف8



2018-2017االولصباحيجيدذكربيوار فارس أحمد محمودىندسة تقنيات التبريد والتكييف9
2018-2017االولصباحيجيدذكرطو قتيبة يوسف أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييف10
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىآمنة نذير عبداهلل سمطانىندسة تقنيات التبريد والتكييف11
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىرغد محمد حاتم محسنىندسة تقنيات التبريد والتكييف12
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىمريم حسام سند عبدالرزاقىندسة تقنيات التبريد والتكييف13
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىريم نزار عبدالرزاق ياسينىندسة تقنيات التبريد والتكييف14
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرربيع رباح عبدالمطيف إبراىيم ىندسة تقنيات التبريد والتكييف15
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىآية ليث أحمد نجاتيىندسة تقنيات التبريد والتكييف16
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالجبار سمطان أحمد ىندسة تقنيات التبريد والتكييف17
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرياسر بدر محمد حسينىندسة تقنيات التبريد والتكييف18
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىطيبة محمد عبدالجبار مرادىندسة تقنيات التبريد والتكييف19
2018-2017االولصباحيمتوسطذكريعرب طو قاسم عبداهللىندسة تقنيات التبريد والتكييف20
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىزىراء حازم ذنون مصطفىىندسة تقنيات التبريد والتكييف21
2018-2017االولصباحيمتوسطذكريحيى عبدالوىاب أحمد يحيىىندسة تقنيات التبريد والتكييف22
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعقيل قصي أحمد تقي قاسمىندسة تقنيات التبريد والتكييف23
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنذيرة تميد عباس حسنىندسة تقنيات التبريد والتكييف24
2018-2017االولصباحيمتوسطذكروليد موفق عبدالواحد عرميطىندسة تقنيات التبريد والتكييف25
2018-2017االولصباحيمقبولذكرأحمد وسمي عبود محمدىندسة تقنيات التبريد والتكييف26
2018-2017الثانيصباحيمقبولانثىأميمة ثائر عبداهلل كريمىندسة تقنيات التبريد والتكييف27
2018-2017االولصباحيمقبولذكرأحمد بسام ذنون مجيدىندسة تقنيات التبريد والتكييف28



2018-2017االولصباحيمقبولذكرأمين وليد يوسف أمينىندسة تقنيات التبريد والتكييف29
2018-2017االولصباحيمقبولذكرياسر سالم عثمان أيوبىندسة تقنيات التبريد والتكييف30
2018-2017الثانيصباحيمقبولانثىسحر خيرالدين جاسم قاسمىندسة تقنيات التبريد والتكييف31
2018-2017االولصباحيجيد جدًاذكروليد خالد نذير عبدالباقيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات1
2018-2017االولصباحيجيدذكرأنس غياث إبراىيم  عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات2
2018-2017االولصباحيجيدذكريونس يزن يونس عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات3
2018-2017االولصباحيجيدانثىظبية سعد مزاحم سميمانىندسة تقنيات البناء واالنشاءات4
2018-2017االولصباحيجيدانثىطيبة بدري محمود عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات5
2018-2017االولصباحيجيدذكرمحمد مروان زيدان قدوريىندسة تقنيات البناء واالنشاءات6
2018-2017االولصباحيجيدذكرأنمار شامل عبدالقادر يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات7
2018-2017االولصباحيجيدذكرمحمد سعد عبدالرحيم عبدالستارىندسة تقنيات البناء واالنشاءات8
2018-2017االولصباحيجيدانثىىبة ضياء محمود يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات9
2018-2017االولصباحيجيدذكرعمي حسين عمي يونسىندسة تقنيات البناء واالنشاءات10
2018-2017االولصباحيجيدذكرإبراىيم  فواز محمد عمي عبدالقادرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات11
2018-2017االولصباحيجيدذكرأحمد يونس خضير محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات12
2018-2017االولصباحيجيدانثىرغد عبدالكريم جاسم محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات13
2018-2017االولصباحيجيدانثىلندا موفق جبر محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات14
2018-2017الثانيصباحيمتوسطذكرقاسم جواد سالم خميلىندسة تقنيات البناء واالنشاءات15
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرحسن رياض يونس طميعىندسة تقنيات البناء واالنشاءات16
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعماد داؤد سميمان حسنىندسة تقنيات البناء واالنشاءات17



2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمار ىشام خيري محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات18
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالقادر عزيز محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات19
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرفراس أحمد عبدالحميد أحنيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات20
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىنور غانم يونس سميمانىندسة تقنيات البناء واالنشاءات21
2018-2017الثانيصباحيمتوسطذكرمحمد مجيد محسن جاسمىندسة تقنيات البناء واالنشاءات22
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمحمد عبدالمجيد محمد عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات23
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر سالم عدنان عبداهللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات24
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىإيمان حسن بياءالدين صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات25
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر صالح ميدي صالحىندسة تقنيات البناء واالنشاءات26
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر عبدالرحيم حسن عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات27
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعبداإللو يونس حمد ىاللىندسة تقنيات البناء واالنشاءات28
2018-2017الثانيصباحيمتوسطذكرأحمد ىيثم غازي يحيىىندسة تقنيات البناء واالنشاءات29
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرضياء حسين سميمان إسماعيل ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات30
2018-2017االولصباحيمتوسطذكروليد خالد محمد ذنونىندسة تقنيات البناء واالنشاءات31
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرأرغد راكان طالب أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات32
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرمثنى نضال نايف سعيدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات33
2018-2017الثانيصباحيمتوسطانثىرفل فاضل صالح محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات34
2018-2017االولصباحيمتوسطانثىشيد أنور حميد نور محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات35
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرحسان لؤي سالم عبدالعزيزىندسة تقنيات البناء واالنشاءات36
2018-2017االولصباحيمتوسطذكرعمر عبدالعزيز جاسم محمدىندسة تقنيات البناء واالنشاءات37



2018-2017الثانيصباحيمتوسطانثىتيجان سير محمد خضيرىندسة تقنيات البناء واالنشاءات38
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرأرقم مظفر سعداهلل إسماعيل ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات39
2018-2017االولصباحيمقبولانثىسارة عبدالستار أحمد عميىندسة تقنيات البناء واالنشاءات40
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرصباح صالح سامي فتوحيىندسة تقنيات البناء واالنشاءات41
2018-2017االولصباحيمقبولذكرأحمد عبدالحكيم جدوع عطيةىندسة تقنيات البناء واالنشاءات42
2018-2017االولصباحيمقبولذكرمحمد اكرم عمي يوسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات43
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرمحمد وائل حسن يوسفىندسة تقنيات البناء واالنشاءات44
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرمحمد عاىد ذنون شيابىندسة تقنيات البناء واالنشاءات45
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرمحمد إبراىيم  اوسف حموىندسة تقنيات البناء واالنشاءات46
2018-2017الثانيصباحيمقبولانثىشيد أحمد سالم أحمد ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات47
2018-2017الثانيصباحيمقبولذكرأحمد عبدالرحمن أحمد عنازىندسة تقنيات البناء واالنشاءات48


