
الدورالجنساسم الطالبسنة التخرجنوع الدراسةالقسمالتسلسل

االولذكرراكان أكرم فتاح عبو1996-1995صباحيهندسة تقنيات الحاسوب1
األولذكرحيدر محمد علي محمد الدباغ1997-1996صباحيهندسة تقنيات الحاسوب2
األولذكررامي رشيد راشد رشيد1998-1997صباحيهندسة تقنيات الحاسوب3
األولذكرمحمد فائق ارزيج زعيط1998-1997صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية4
األولأنثىوسن صالح سليمان داؤد1999-1998صباحيهندسة تقنيات الحاسوب5
األولذكرنكتل الياس حمو شيخو1999-1998صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية6
األولذكرأسامة علي فرج عباس1999-1998صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية7
األولأنثىأروى حامد صالح2000-1999صباحيهندسة تقنيات الحاسوب8
األولذكررائد سرمد بشير2000-1999صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية9
األولذكرمحمد طارق مجيد2000-1999صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية10
األولذكرعبداهلل محمد عبداإلله2001-2000صباحيهندسة تقنيات الحاسوب11
األولذكرياسر علي قاسم حبش2001-2000صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية12
األولذكرحمزة محمود إسماعيل 2001-2000صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية13
األولذكرأحمد زهير سعيد2002-2001مسائيهندسة تقنيات الحاسوب14
األولذكرمحمد صباح جرجيس2002-2001صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية15
األولذكرجبران جبرائيل بهنام2002-2001صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية16



االولذكرزيد غانم محمد عبوش 2003-2002صباحيهندسة تقنيات الحاسوب17
األولأنثىورقاء هاشم محمود خالد2003-2002صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية18
األولذكرجازي ياسين علي سلطان2003-2002صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية19
االولذكرعمار حسن سهيل نجم2003-2002صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف20
األولذكرأحمد رمضان مصطفى فرح2004-2003مسائيهندسة تقنيات الحاسوب21
األولأنثىايناس الياس خضر داؤد2004-2003صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية22
األولذكرسبهان قحطان محمود مجيد2004-2003صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية23
األولذكرمحمد رعد عبدالوهاب فرحان2004-2003صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف24
األولأنثىرؤى فهر فاضل إسماعيل2005-2004صباحيهندسة تقنيات الحاسوب25
األولذكرمنصور أحمد سلطان طه2005-2004صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية26
األولذكرمحمود ناطق عبد زين العابدين2005-2004صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية27
األولذكرعمر عبدالهادي مصطفى محمد2005-2004صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف28
األولذكرمعتصم ياسين مصطفى رضا2006-2005صباحيهندسة تقنيات الحاسوب29
األولأنثىمروة موفق محمد شيت حامد2006-2005صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية30
األولأنثىرشا عبدالنافع محمد يونس2006-2005صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية31
األولذكراسعد كامل علي مجيد العماري2006-2005صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف32
األولذكرمصطفى مشتاق محمد صديق2007-2006صباحيهندسة تقنيات الحاسوب33
   األولذكرمازن نذير فرحان  إسماعيل2007-2006صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية34



األولذكرفراس سعد الدين أحمد عبدالقادر2007-2006صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية35
األولذكركرم نشوان محمد نوري2007-2006صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف36
األولذكرآجام حيدر عبدالواحد سعيد2008-2007صباحيهندسة تقنيات الحاسوب37
األولذكرغيث اسعد خضر شكر2008-2007مسائيهندسة تقنيات الحاسوب38
األولأنثىإيناس نواف سليمان علي2008-2007صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية39
األولذكرنشوان صالح سلطان إبراهيم 2008-2007صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية40
األولذكرأحمد مؤيد محمود محمد2008-2007صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف41
األولذكرنزار يوسف مصطفى حسين2008-2007صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات42
األولذكر عمر إبراهيم يحيى أحمد 2009-2008صباحيهندسة تقنيات الحاسوب43
األولذكر أحمد علي خضر إسماعيل 2009-2008مسائيهندسة تقنيات الحاسوب44
األولذكر حسن ميسر قاسم الياس2009-2008صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية45
األولذكر مقداد أنور جمعة إسماعيل 2009-2008صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية46
األولذكر محمد علي باسم محمد علي سليمان2009-2008صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف47
األولأنثى أنسام مشعل مزعل دحام 2009-2008صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات48
األولذكر حكم مروان زيدان قدوري2010-2009صباحيهندسة تقنيات الحاسوب49
الثانيذكر مهند محمود محمد ذنون2010-2009مسائيهندسة تقنيات الحاسوب50
األولذكر يحيى زكريا يحيى محمد2010-2009صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية51
األولذكر فيصل فالح يوسف يعقوب2010-2009صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية52



األولذكر إيهاب شهاب أحمد يحيى2010-2009صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف53
األولذكر مهند سليم غريب سليم2010-2009صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات54
األولذكر أسامة عبدالكريم قاسم محمد2011-2010صباحيهندسة تقنيات الحاسوب55
األولذكر عبداهلل قاسم بكتاش علي2011-2010صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية56
األولذكر محمد عبدالجليل إبراهيم  سلطان2011-2010صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية57
األولذكر أياد داؤد سليمان محمود2011-2010صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف58
األولذكر علي جهاد حمد يوسف2011-2010صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات59
األولأنثى  زينب وعد محمد خلف2012-2011صباحيهندسة تقنيات الحاسوب60
األولأنثى إيمان حسام الدين محمد علي2012-2011صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية61
األولذكر عبدالرحمن محسن إبراهيم عزيز2012-2011صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية62
األولذكر وليد طارق إبراهيم  محمد علي2012-2011صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف63
األولذكر حسين حسن عثمان حسن2012-2011صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات64
األولذكر مؤمن مؤيد يحيى محمد علي 2013-2012صباحيهندسة تقنيات الحاسوب65
األولذكر وليد عبدالباري محمد وريد يونس 2013-2012صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية66
األولذكر أحمد حسين محمود حسن 2013-2012صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية67
األولذكر محمد سعدالدين ماجد حامد2013-2012صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف68
األولذكر علي حسين علي أحمد 2013-2012صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات69
االولذكرغزوان رائد إبراهيم  عبد2014-2013صباحيهندسة تقنيات الحاسوب70



االولذكرزكريا رعد عبدالرزاق يحيى2014-2013صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية71
األولذكرعمار محمد غربي خليفة2014-2013صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية72
التكميلي االولذكرفالح حسن خليف فواز2014-2013صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية73
االولذكرمحمد عبدالرزاق اسكندر شاكر2014-2013صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف74
التكميلي األولأنثى وفاء حواس عواد إبراهيم 2014-2013صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف75
االولذكرعلي حسيب عبدالقادر فتحي2014-2013صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات76
التكميلي األولأنثىاسيل اياد سالم عبد2014-2013صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات77
االولأنثىمها وديع حسين علي2015-2014صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية78
األولذكرمصطفى قيس قاسم محمد2015-2014صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية79
األولذكرأحمد نوفل مصطفى طه2015-2014صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف80
األول ذكرمحمود ماجد حميد حسين2015-2014صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات81
األولذكرفهد أحمد شعبان حمود2016-2015صباحيهندسة تقنيات الحاسوب82
االولأنثىنور صباح يوسف ججي2016-2015صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية83
االولذكرسرمد مزهر سليمان ذهيان 2016-2015صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية84
االولأنثىأمنية محمد علي إدهام2016-2015صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف85
االولذكرحذيفة ماهر هاشم هادي 2016-2015صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات86
االولذكرمحمد قصي محمد شيت عون2017-2016صباحيهندسة تقنيات الحاسوب87
االولأنثىداليا خالد حسن محمد علي2017-2016صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية88



االولذكرمحمد نيسان عالوي حميد2017-2016صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية89
االولذكرمقدام صفاء عبداللطيف خلف2017-2016صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف90
االولأنثىوسن أسوان محمد علي محمود2017-2016صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات91
االولذكريوسف سالم شكر محمود2018-2017صباحيفرع العام/ هندسة تقنيات الحاسوب92
االولذكرأحمد عبدالناصر أحمد إبراهيم 2018-2017صباحيفرع االلكترونيات/ هندسة تقنيات الحاسوب93
االولذكريزن مهند عزيز أحمد 2018-2017صباحيهندسة تقنيات االجهزة الطبية94
االولأنثىهاجر رعد محمد علي أحمد 2018-2017صباحيهندسة تقنيات القدرة الكهربائية95
االولذكرأندي عبود صليوا ميخا2018-2017صباحيهندسة تقنيات التبريد والتكييف96
االولذكروليد خالد نذير عبدالباقي2018-2017صباحيهندسة تقنيات البناء واالنشاءات97










