
قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٨،٢٠التصمیم والتزیین المعماريرقیة عبد الكریم مهدي١١

صباحیةاالول٨٠،٢٤التصمیم والتزیین المعماريحنین كاظم رمح شغانبي٢٢

صباحیةاالول٧٨،١٩التصمیم والتزیین المعماريسعدیه رضا هادي٣٣

صباحیةاالول٧٧،٠٦التصمیم والتزیین المعماريمروه راسم جالب٤٤

صباحیةاالول٧٣،٣٠التصمیم والتزیین المعماريخالد سلیم علي٥٥

صباحیةاالول٦٨،٢٥التصمیم والتزیین المعماريرسل میري حسین٦٦

صباحیةاالول٦٧،٨٣التصمیم والتزیین المعمارياحمد نجم عبد عبود٧٧

صباحیةاالول٦٧،٧٣التصمیم والتزیین المعماريایات علي خضیر التمیمي٨٨

صباحیةاالول٦٦،٦٢التصمیم والتزیین المعمارياسعد عبد الحسن جاسم٩٩

صباحیةاالول٦٥،٨٨التصمیم والتزیین المعماريحسین علي یاسین١٠١٠

صباحیةاالول٦٤،٩٩التصمیم والتزیین المعماريعالء تحسین عبد علي١١١١

صباحیةاالول٦١،٧٠التصمیم والتزیین المعماريامیر حسین عباس١٢١٢

صباحیةالثاني٦١،٧٠التصمیم والتزیین المعمارياشراق فاضل عباس١٣١٣

صباحیةالثاني٦٠،٠٦التصمیم والتزیین المعماريطارق مؤید حبیب١٤١٤

صباحیةالثاني٥٩،٦٤التصمیم والتزیین المعماريرغد علي عبد الكاظم١٥١٥

صباحیةاالول٥٩،١٠التصمیم والتزیین المعماريعلي عوید یاسین١٦١٦

صباحیةاالول٥٨،٢٥التصمیم والتزیین المعمارياحمد محمد خضیر١٧١٧

صباحیةالثاني٥٨،٠١التصمیم والتزیین المعماريرقیة حسین علي العكابي١٨١٨

صباحیةالثاني٥٧،٣٥التصمیم والتزیین المعمارياحمد بالسم حامد١٩١٩

صباحیةالثاني٥٧،٠٠التصمیم والتزیین المعماريحمزة خنیاب رحیم٢٠٢٠

صباحیةالثاني٥٤،٤٣التصمیم والتزیین المعماريحسین علي عطیه٢١٢١

صفحة ١



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٨،٥٩تقنیات صناعة المالبسرسل حسین یاسر٢٢١

صباحیةاالول٨٠،١٧تقنیات صناعة المالبسزهراء عبد الهادي غازي٢٣٢

صباحیةاالول٧٦،٤٨تقنیات صناعة المالبسسجى عادل محمد علي٢٤٣

صباحیةاالول٧٣،٥٠تقنیات صناعة المالبسرجاء عبد الكریم عبد علي٢٥٤

صباحیةاالول٧٢،٨٢تقنیات صناعة المالبسهبه كاظم الزم٢٦٥

صباحیةاالول٧٢،٥٤تقنیات صناعة المالبسمروه احمد حسین٢٧٦

صباحیةاالول٧٢،٥١تقنیات صناعة المالبسزینب عبیس جاسم٢٨٧

صباحیةاالول٧٢،٣٠تقنیات صناعة المالبسنور حسن عباس٢٩٨

صباحیةاالول٧١،٥٩تقنیات صناعة المالبسرسل حسن لفته٣٠٩

صباحیةاالول٧٠،٥٦تقنیات صناعة المالبسسجى یاسین عباس٣١١٠

صباحیةاالول٦٨،٣٩تقنیات صناعة المالبسنغم محمود جاسم٣٢١١

صباحیةاالول٦٨،١٣تقنیات صناعة المالبسرؤى محمد علي هاشم٣٣١٢

صباحیةاالول٦٧،٨٢تقنیات صناعة المالبسفاتن حمزة حسن٣٤١٣

صباحیةاالول٦٧،٢٤تقنیات صناعة المالبسبشائر حامد محمد٣٥١٤

صباحیةالثاني٦٦،٨٥تقنیات صناعة المالبسحوراء رحیم كریم٣٦١٥

صباحیةاالول٦٦،٧٦تقنیات صناعة المالبساسیل سالم عبد العال٣٧١٦

صباحیةاالول٦٦،٧١تقنیات صناعة المالبسغدیر زهیر هادي٣٨١٧

صباحیةاالول٦٦،٥٥تقنیات صناعة المالبسرؤى كریم كاظم٣٩١٨

صباحیةاالول٦٦،٤٢تقنیات صناعة المالبسروز جواد رویج٤٠١٩

صباحیةاالول٦٦،٢٦تقنیات صناعة المالبسهالة خضیر عباس٤١٢٠

صباحیةاالول٦٥،٨٨تقنیات صناعة المالبسعلیاء سمیر عبد الحسن٤٢٢١

صباحیةاالول٦٥،٠٠تقنیات صناعة المالبسمریم عبد الزهرة عبد الحسن٤٣٢٢

صباحیةاالول٦٤،٤٦تقنیات صناعة المالبسدعاء عادل عباس٤٤٢٣

صباحیةاالول٦٤،٢٦تقنیات صناعة المالبسمروه عبد الكاظم عبد السادة٤٥٢٤

صباحیةاالول٦٤،١٤تقنیات صناعة المالبسسمر ایاد رشید٤٦٢٥

صباحیةاالول٦٢،٩٤تقنیات صناعة المالبسضي سلیم حبیب٤٧٢٦

صباحیةالثاني٦٢،٢٦تقنیات صناعة المالبسفرح عالء مزهر٤٨٢٧

صباحیةالثاني٦١،٨١تقنیات صناعة المالبسرغدة خضیر عباس٤٩٢٨

صباحیةاالول٦١،٣٢تقنیات صناعة المالبسوفاء موسى سعید٥٠٢٩

صباحیةاالول٦١،١١تقنیات صناعة المالبسزینب جبار علي٥١٣٠

صباحیةالثاني٦٠،٨٦تقنیات صناعة المالبسشهد كاظم حسین٥٢٣١

صباحیةاالول٦٠،٧٠تقنیات صناعة المالبسسمر عاصم جاسم٥٣٣٢

صباحیةاالول٦٠،٥١تقنیات صناعة المالبسنادیة عباس علي٥٤٣٣

صباحیةاالول٥٨،٥٨تقنیات صناعة المالبسزینب ثائر علي٥٥٣٤

صباحیةالثاني٥٨،٤٨تقنیات صناعة المالبسحوراء حسین علیوي٥٦٣٥

صباحیةالثاني٥٨،١٠تقنیات صناعة المالبسزینب عباس محمد٥٧٣٦

صباحیةالثاني٥٧،٦١تقنیات صناعة المالبسرسل جبار مطر٥٨٣٧

صباحیةالثاني٥٦،٣٨تقنیات صناعة المالبسعلیاء ناظم محمد عبد٥٩٣٨

صباحیةالثاني٥٥،٧٠تقنیات صناعة المالبساالء عادل محمد٦٠٣٩

صباحیةالثاني٥٤،٥٢تقنیات صناعة المالبسرؤى حمزة كاظم٦١٤٠

صفحة ٢



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٩٣،٣٤المحاسبةمنتظر غضبان نوري٦٢١

صباحیةاالول٨٧،٧٧المحاسبةفرح رزاق علة٦٣٢

صباحیةاالول٨٦،٩٤المحاسبةهدى تركي ابراهیم٦٤٣

صباحیةاالول٨٣،٦١المحاسبةنورس علي راضي٦٥٤

صباحیةاالول٨٢،٦١المحاسبةبنین حیدر صادق٦٦٥

صباحیةاالول٨١،٢٤المحاسبةاحمد محمد حسین٦٧٦

صباحیةاالول٨١،١٣المحاسبةیعمر عبد االمیر حسین٦٨٧

صباحیةاالول٨٠،٨٣المحاسبةجنان حمزة بعیوي٦٩٨

صباحیةاالول٨٠،٣٤المحاسبةحسن یحیى صاحب٧٠٩

صباحیةاالول٧٩،٣٧المحاسبةعماد الدین نزار عبد الصمد ٧١١٠

صباحیةاالول٧٩،٢٨المحاسبةحنان عبد الزهرة عبد الكاظم٧٢١١

صباحیةاالول٧٨،٩٣المحاسبةحنان عالء حسین٧٣١٢

صباحیةاالول٧٨،٣٧المحاسبةمروه عبد الحسین یوسف٧٤١٣

صباحیةاالول٧٦،٨٦المحاسبةایالف قاسم عبداهللا٧٥١٤

صباحیةاالول٧٦،٤٤المحاسبةحیدر كاظم مظلوم٧٦١٥

صباحیةاالول٧٤،١٢المحاسبةزینب حسین جاسم٧٧١٦

صباحیةاالول٧٣،٩٢المحاسبةشهد عالء حسن٧٨١٧

صباحیةاالول٧٣،٤٩المحاسبةهاله عزیز حسین٧٩١٨

صباحیةاالول٧٣،٤٧المحاسبةفاتن جمیل عباس٨٠١٩

صباحیةاالول٧٢،٦٨المحاسبةایوب محمد باقر قاسم٨١٢٠

صباحیةاالول٧٢،٤٥المحاسبةدینا جبر علي٨٢٢١

صباحیةاالول٧٢،٣١المحاسبةنور عامر عبد الحسین٨٣٢٢

صباحیةاالول٧١،٨٨المحاسبةرسل عماد عبد علي٨٤٢٣

صباحیةاالول٧١،٦٦المحاسبةفاطمة هاتف كاظم٨٥٢٤

صباحیةاالول٧١،٦٠المحاسبةنور سوید شناوه٨٦٢٥

صباحیةاالول٧٠،٥١المحاسبةرقیة محمد حسین٨٧٢٦

صباحیةاالول٦٨،٨٢المحاسبةایوب عبد الحسین عبد عیار٨٨٢٧

صباحیةاالول٦٨،٦٠المحاسبةعلیاء حسین عجیمي٨٩٢٨

صباحیةاالول٦٨،٢٤المحاسبةسناء عبد الرحمن جبار٩٠٢٩

صباحیةاالول٦٧،٨٤المحاسبةبنین احمد یوسف٩١٣٠

صباحیةاالول٦٧،٨٠المحاسبةساره احمد رحیم٩٢٣١

صباحیةاالول٦٧،٢٨المحاسبةضحى عباس نجم٩٣٣٢

صباحیةاالول٦٧،١٠المحاسبةطیف نوري رسم٩٤٣٣

صباحیةاالول٦٧،٠٨المحاسبةریام كریم تركي٩٥٣٤

صباحیةاالول٦٦،٤٥المحاسبةحوراء حسین علي٩٦٣٥

صباحیةاالول٦٦،٣٨المحاسبةحوراء محمد جاسم٩٧٣٦

صباحیةاالول٦٦،٢٩المحاسبةزهراء نافع بدري٩٨٣٧

صباحیةاالول٦٥،٨٨المحاسبةیاس رحیم عبد كایم٩٩٣٨

صباحیةاالول٦٥،٨٤المحاسبةهاله فالح جهاد١٠٠٣٩

صباحیةاالول٦٥،٧٠المحاسبةانصاف سعد محمد١٠١٤٠

صفحة ٣



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٦٥،٥٤المحاسبةهدیل كاظم كردي١٠٢٤١

صباحیةاالول٦٥،٣٥المحاسبةیوسف صبر طه١٠٣٤٢

صباحیةاالول٦٥،١٩المحاسبةقصي حسن علي١٠٤٤٣

صباحیةاالول٦٤،٩٧المحاسبةایالف عبد الكریم عبد كاظم١٠٥٤٤

صباحیةاالول٦٤،٨٨المحاسبةفاطمه سالم كریم١٠٦٤٥

صباحیةاالول٦٤،٧٧المحاسبةلینا علي عبد الحسین١٠٧٤٦

صباحیةاالول٦٤،٤١المحاسبةمروه ناظم عبداهللا١٠٨٤٧

صباحیةاالول٦٤،٠٧المحاسبةعذراء عبید عوده١٠٩٤٨

صباحیةاالول٦٤،٠٢المحاسبةحسن حیدر رضا١١٠٤٩

صباحیةاالول٦٣،٧٨المحاسبةجنان ابراهیم عبد االمیر١١١٥٠

صباحیةاالول٦٣،٧٦المحاسبةعلي فالح كاظم١١٢٥١

صباحیةاالول٦٣،٦٦المحاسبةسهول ثابت مسلم١١٣٥٢

صباحیةاالول٦٣،٣٤المحاسبةعلي ستار رزاق ١١٤٥٣

صباحیةاالول٦٣،٢٢المحاسبةافراح جلیل كاظم١١٥٥٤

صباحیةاالول٦٣،٢٢المحاسبةزهراء غازي خزي١١٦٥٥

صباحیةاالول٦٣،١٢المحاسبةایناس طه خضیر١١٧٥٦

صباحیةاالول٦٣،١٠المحاسبةعلي رشید حمید١١٨٥٧

صباحیةاالول٦٢،٨٢المحاسبةصابرین خالد عبد الساده١١٩٥٨

صباحیةاالول٦٢،٦٢المحاسبةسنار صاحب تیموز١٢٠٥٩

صباحیةاالول٦٢،٤٠المحاسبةمیعاد حاكم فرهود١٢١٦٠

صباحیةاالول٦٢،٢٩المحاسبةفاطمه صالل فلیح١٢٢٦١

صباحیةاالول٦١،٧٨المحاسبةابتهال حاكم عواد١٢٣٦٢

صباحیةاالول٦١،٦٢المحاسبةمرتضى جلیل داود١٢٤٦٣

صباحیةالثاني٦١،٢٤المحاسبةدنیا علي ابراهیم١٢٥٦٤

صباحیةاالول٦١،٢٣المحاسبةحوراء نعیم عبد الحمزة١٢٦٦٥

صباحیةاالول٦١،١٩المحاسبةرجاء جاسم مهدي١٢٧٦٦

صباحیةاالول٦١،١٤المحاسبةرویده كریم رضا١٢٨٦٧

صباحیةاالول٦٠،٩٩المحاسبةرواء جابر هاشم١٢٩٦٨

صباحیةاالول٦٠،٩٧المحاسبةایمان محمد كاظم١٣٠٦٩

صباحیةاالول٦٠،٨٠المحاسبةهدى عبد المجید شمر١٣١٧٠

صباحیةاالول٦٠،٥٨المحاسبةفاطمه عبداهللا فالح١٣٢٧١

صباحیةاالول٦٠،٣٨المحاسبةصبا كریم حسن١٣٣٧٢

صباحیةالثاني٦٠،٢٥المحاسبةشذى حسین عبد علي١٣٤٧٣

صباحیةاالول٦٠،٢١المحاسبةطه سالم طه١٣٥٧٤

صباحیةاالول٦٠،١٤المحاسبةمحمد عباس هاشم١٣٦٧٥

صباحیةاالول٦٠،١٠المحاسبةغسان منشد جهادي١٣٧٧٦

صباحیةاالول٥٩،٧٧المحاسبةزینة وسام حمید١٣٨٧٧

صباحیةاالول٥٩،٣٩المحاسبةدعاء حامد خیراهللا١٣٩٧٨

صباحیةاالول٥٩،٣٧المحاسبةرحاب احمد عبد الهادي١٤٠٧٩

صباحیةاالول٥٩،٢٨المحاسبةحنین عقیل یحیى١٤١٨٠

صفحة ٤



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣
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التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٥٩،١٠المحاسبةصالح مهدي سرحان١٤٢٨١

صباحیةاالول٥٩،٠٣المحاسبةدعاء محمد عباس١٤٣٨٢

صباحیةاالول٥٨،٩٧المحاسبةاسامه عبد الحسین عبداهللا١٤٤٨٣

صباحیةالثاني٥٨،٧٩المحاسبةهشام سمیر حمید١٤٥٨٤

صباحیةاالول٥٨،٦٤المحاسبةحیدر محمد علي سعید١٤٦٨٥

صباحیةاالول٥٨،٦٠المحاسبةعالء كاظم حسون١٤٧٨٦

صباحیةاالول٥٨،٥٢المحاسبةسماره اسعد عبد الحسن١٤٨٨٧

صباحیةاالول٥٨،٤٩المحاسبةمشتاق رمضان عبد١٤٩٨٨

صباحیةاالول٥٨،٢١المحاسبةمحمد عبد مسلم عبد الكاظم١٥٠٨٩

صباحیةاالول٥٧،٧١المحاسبةاحسان سلیمان عبد القادر١٥١٩٠

صباحیةاالول٥٧،٥٨المحاسبةعباس ناظم عباس١٥٢٩١

صباحیةاالول٥٧،٤٥المحاسبةامجد حسین مزهر١٥٣٩٢

صباحیةاالول٥٧،٤٤المحاسبةوصال سلمان كریم١٥٤٩٣

صباحیةاالول٥٧،١٣المحاسبةمحمد عبد الرضا جواد١٥٥٩٤

صباحیةالثاني٥٧،٠٥المحاسبةكرار كریم شاني١٥٦٩٥

صباحیةالثاني٥٦،٧٨المحاسبةاسراء عبد االله جوید١٥٧٩٦

صباحیةالثاني٥٦،٦٦المحاسبةمحمد مدلول كزار١٥٨٩٧

صباحیةاالول٥٦،٦١المحاسبةحسین عبد الكاظم یاسر١٥٩٩٨

صباحیةاالول٥٦،٥٩المحاسبةامال محسن عبید١٦٠٩٩

صباحیةالثاني٥٦،٥٥المحاسبةاحمد عباس حسین١٦١١٠٠

صباحیةاالول٥٦،٣٤المحاسبةلیث عدنان كاظم١٦٢١٠١

صباحیةالثاني٥٦،١٧المحاسبةحسنى عالء حمید١٦٣١٠٢

صباحیةاالول٥٦،١٦المحاسبةحوراء ضامد غانم١٦٤١٠٣

صباحیةاالول٥٦،٠١المحاسبةرغده عبد االمیر عباس١٦٥١٠٤

صباحیةاالول٥٥،٧٦المحاسبةاكرم جاسم محمد١٦٦١٠٥

صباحیةاالول٥٥،٧٢المحاسبةصالح مجید عبید١٦٧١٠٦

صباحیةاالول٥٥،٥٠المحاسبةرقیة عبد زید عیدان١٦٨١٠٧

صباحیةالثاني٥٥،٢٨المحاسبةهدى محمد علي مجید١٦٩١٠٨

صباحیةاالول٥٥،٢٥المحاسبةعباس رحیم عبد الزهرة١٧٠١٠٩

صباحیةالثاني٥٥،١٧المحاسبةزینة سعدي جواد١٧١١١٠

صباحیةاالول٥٥،٠١المحاسبةكرار محمد حسن١٧٢١١١

صباحیةاالول٥٤،٦٠المحاسبةشفاء عدنان راشد١٧٣١١٢

صباحیةالثاني٥٤،٢٩المحاسبةوالء عالوي یاسر١٧٤١١٣
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صباحیةاالول٨٥،٢٩االدارة القانونیةهند شوكت صالح مهدي١٧٥١

صباحیةاالول٨٣،٨٤االدارة القانونیةهاجر حسین میري حسین١٧٦٢

صباحیةاالول٨٢،٤٠االدارة القانونیةزهراء جلیل اسماعیل عبد١٧٧٣

صباحیةاالول٨١،٥٨االدارة القانونیةسارة خلیل عبد زید ساجت١٧٨٤

صباحیةاالول٧٨،٤٣االدارة القانونیةمرتضى هادي محمد خلف١٧٩٥

صباحیةاالول٧٨،٠١االدارة القانونیةسارة كاظم مصطفى حسن١٨٠٦

صباحیةاالول٧٧،٦١االدارة القانونیةامجد باسم محمد هلیل١٨١٧

صباحیةاالول٧٥،٠٥االدارة القانونیةمنال هادي محمد كسار١٨٢٨

صباحیةاالول٧٤،٢١االدارة القانونیةرسل صباح موسى ضیدان١٨٣٩

صباحیةاالول٧٣،٠٨االدارة القانونیةانتصار محمد خشان خضر١٨٤١٠

صباحیةاالول٧٢،٤٧االدارة القانونیةعمار كامل هادي كریم١٨٥١١

صباحیةاالول٧٢،١٠االدارة القانونیةنزار یاسر علي عباس١٨٦١٢

صباحیةاالول٧٢،٠٨االدارة القانونیةكرار ثامر جبار مشهد١٨٧١٣

صباحیةاالول٧٢،٠٣االدارة القانونیةسراب عاجل علي حمادي١٨٨١٤

صباحیةاالول٧١،٥٤االدارة القانونیةغصون حسین حسن یاسین١٨٩١٥

صباحیةاالول٧١،١٠االدارة القانونیةوفاء حاكم عزیز كاظم١٩٠١٦

صباحیةاالول٧٠،٧١االدارة القانونیةكاظم حامد سلمان مطشر١٩١١٧

صباحیةاالول٧٠،٣٩االدارة القانونیةمیثم جواد عبد الكاظم شهاب١٩٢١٨

صباحیةاالول٧٠،١٦االدارة القانونیةجمال ناصر حسین محمد١٩٣١٩

صباحیةاالول٧٠،٠٥االدارة القانونیةعلي مكي امین كاظم١٩٤٢٠

صباحیةاالول٧٠،٠٠االدارة القانونیةعلي عبد الصاحب محمد حسن١٩٥٢١

صباحیةاالول٦٩،٨٥االدارة القانونیةطالب هاشم عبداهللا صالح١٩٦٢٢

صباحیةاالول٦٩،٦٩االدارة القانونیةامل سمي صالح جابر١٩٧٢٣

صباحیةاالول٦٨،٦٨االدارة القانونیةاحمد رحیم جبار عبد الكاظم١٩٨٢٤

صباحیةاالول٦٧،٩٦االدارة القانونیةحیدر فالح حسن عبد العباس١٩٩٢٥

صباحیةاالول٦٧،٨٨االدارة القانونیةنور كاظم عودة محمد٢٠٠٢٦

صباحیةاالول٦٧،٦٦االدارة القانونیةزهراء فالح طعمة بشان٢٠١٢٧

صباحیةاالول٦٧،٦٣االدارة القانونیةزینب كریم عبد النبي٢٠٢٢٨

صباحیةاالول٦٦،٧٤االدارة القانونیةعمار جبار عبد الزهرة علوان٢٠٣٢٩

صباحیةاالول٦٦،٦٦االدارة القانونیةفاطمة عبد كاظم علي٢٠٤٣٠

صباحیةاالول٦٦،٠٤االدارة القانونیةمحمد وهاب سهیل صحو٢٠٥٣١

صباحیةاالول٦٥،٨٧االدارة القانونیةرسل نعیم محیسن حنیظل٢٠٦٣٢

صباحیةاالول٦٥،٧٥االدارة القانونیةمحسن ضیاء بقوري قلیح٢٠٧٣٣

صباحیةاالول٦٥،٦٠االدارة القانونیةصابرین نور عبد مراح٢٠٨٣٤

صباحیةاالول٦٥،٦٠االدارة القانونیةمصطفى فاضل ناهي محمد٢٠٩٣٥

صباحیةاالول٦٥،١٤االدارة القانونیةعلي عامر محمد علي عبداهللا٢١٠٣٦

صباحیةاالول٦٥،٠١االدارة القانونیةعقیل رحیم كاظم هـنون٢١١٣٧

صباحیةاالول٦٥،٠٠االدارة القانونیةعالء فایز عطیة كاظم٢١٢٣٨

صباحیةاالول٦٤،٧٣االدارة القانونیةسجاد حسن محمد سالم٢١٣٣٩

صباحیةاالول٦٤،٥٧االدارة القانونیةجیهان محمد جواد خضیر٢١٤٤٠
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صباحیةاالول٦٤،٢٠االدارة القانونیةبنین قصي نجم عبد٢١٥٤١

صباحیةاالول٦٤،١٦االدارة القانونیةشیرین ناجح كریم مجهول٢١٦٤٢

صباحیةاالول٦٤،١١االدارة القانونیةحیدر جاسم محمد احمد٢١٧٤٣

صباحیةاالول٦٣،٩٣االدارة القانونیةزینب حاتم عطا اهللا كریم٢١٨٤٤

صباحیةاالول٦٣،٥٩االدارة القانونیةحسین عبد الزهرة جواد لفتة٢١٩٤٥

صباحیةاالول٦٣،٤٨االدارة القانونیةریام جواد كاظم لفتة٢٢٠٤٦

صباحیةاالول٦٣،١١االدارة القانونیةذكرى محمد علوان محمد٢٢١٤٧

صباحیةاالول٦٣،٠٢االدارة القانونیةجعفر كریم محمد علي كاظم٢٢٢٤٨

صباحیةاالول٦٢،٧٧االدارة القانونیةرواء كریم سبتي سراج٢٢٣٤٩

صباحیةاالول٦٢،٤٤االدارة القانونیةاالء حمزة بشان یاسین٢٢٤٥٠

صباحیةاالول٦٢،٢٥االدارة القانونیةمحمد جواد نعمة عبد علي٢٢٥٥١

صباحیةاالول٦٢،٠٦االدارة القانونیةانوار عبد الوهاب شدهان خلیف٢٢٦٥٢

صباحیةاالول٦٢،٠٢االدارة القانونیةمسلم عزیز حمید مانع٢٢٧٥٣

صباحیةاالول٦١،٦٨االدارة القانونیةمحمد ریاض فلیح٢٢٨٥٤

صباحیةاالول٦١،٦١االدارة القانونیةفتحیة ریاض كاظم حنتوش٢٢٩٥٥

صباحیةاالول٦١،٣٥االدارة القانونیةختام محسن عباس حسن٢٣٠٥٦

صباحیةاالول٦١،٣١االدارة القانونیةفرح عماد كریم هاشم٢٣١٥٧

صباحیةاالول٦١،٣٠االدارة القانونیةعبداهللا عاید عبداهللا خضیر٢٣٢٥٨

صباحیةاالول٦١،٠٠االدارة القانونیةعباس علي حسین فرهود٢٣٣٥٩

صباحیةالثاني٦٠،٦٦االدارة القانونیةانغام سعد ادریس مزهر٢٣٤٦٠

صباحیةاالول٦٠،٥٥االدارة القانونیةمصطفى كریم طاهر عبود٢٣٥٦١

صباحیةاالول٦٠،٣٧االدارة القانونیةعمار موسى كامل حبیب٢٣٦٦٢

صباحیةاالول٦٠،١٩االدارة القانونیةعبد الرزاق عزیز جمیل جاسم٢٣٧٦٣

صباحیةاالول٦٠،٠٨االدارة القانونیةرهام جواد عبد الحسن عبید٢٣٨٦٤

صباحیةاالول٥٩،٨٨االدارة القانونیةحیدر كاظم غیاض بدیوي٢٣٩٦٥

صباحیةاالول٥٩،٧٥االدارة القانونیةزیاد اسعد محمد نوري٢٤٠٦٦

صباحیةاالول٥٩،٥٥االدارة القانونیةكرار عبد الزهرة مغیر دحام٢٤١٦٧

صباحیةاالول٥٩،٢٣االدارة القانونیةامیر عامر هادي عبد الجلیل٢٤٢٦٨

صباحیةاالول٥٩،١٠االدارة القانونیةهدى علي سعدون عمران٢٤٣٦٩

صباحیةاالول٥٨،٩٦االدارة القانونیةعلي كریم نعمة٢٤٤٧٠

صباحیةالثاني٥٨،٩٦االدارة القانونیةیاسر طه كاظم خالف٢٤٥٧١

صباحیةاالول٥٨،٨٥االدارة القانونیةیاسر ثائر كاظم ناصر٢٤٦٧٢

صباحیةالثاني٥٨،٨٤االدارة القانونیةهشام سالم حاتم حسین٢٤٧٧٣

صباحیةالثاني٥٨،٦٩االدارة القانونیةسعد سامي شریف محمد٢٤٨٧٤

صباحیةاالول٥٨،٦٣االدارة القانونیةعبد االمیر وحید جالب حسین٢٤٩٧٥

صباحیةاالول٥٨،٥٢االدارة القانونیةاحسان كاظم هاشم عكموش٢٥٠٧٦

صباحیةاالول٥٨،١٤االدارة القانونیةاحمد یحیى ابراهیم عبد السادة٢٥١٧٧

صباحیةاالول٥٨،٠٥االدارة القانونیةحیدر ساجد جبر معزب٢٥٢٧٨

صباحیةاالول٥٨،٠١االدارة القانونیةحسن عزیز حمید مانع٢٥٣٧٩

صباحیةالثاني٥٧،٨٦االدارة القانونیةحیدر حسین وحید سلوم٢٥٤٨٠
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صباحیةاالول٥٧،٨٣االدارة القانونیةاسراء فالح حمزة كسار٢٥٥٨١

صباحیةالثاني٥٧،٥١االدارة القانونیةاحمد عزیز عباس كاظم٢٥٦٨٢

صباحیةالثاني٥٧،٥١االدارة القانونیةهدى نعیم جاسم محمد٢٥٧٨٣

صباحیةالثاني٥٧،١١االدارة القانونیةحیدر ابراهیم عبد الرضا٢٥٨٨٤

صباحیةالثاني٥٦،٦٦االدارة القانونیةزینب صادق مهدي موسى٢٥٩٨٥

صباحیةاالول٥٦،٥٨االدارة القانونیةعقیل حسن كاظم كاطع٢٦٠٨٦

صباحیةاالول٥٥،٧٩االدارة القانونیةایمن غازي مهاوش بشیر٢٦١٨٧

صباحیةالثاني٥٥،٤٩االدارة القانونیةحسن مجید جاسم حمادي٢٦٢٨٨

صباحیةالثاني٥٥،٤٨االدارة القانونیةقیصر جبار كریف جار اهللا٢٦٣٨٩

صباحیةالثاني٥٥،٤٢االدارة القانونیةحیدر ناصر نبهار هویدي٢٦٤٩٠

صباحیةاالول٥٥،٣٣االدارة القانونیةخضر حنین مغامس جابر٢٦٥٩١

صباحیةاالول٥٥،١٧االدارة القانونیةمحمد كاظم عبد الحسین ذیاب٢٦٦٩٢

صباحیةاالول٥٤،٥٧االدارة القانونیةعلي صاحب وادي بكال٢٦٧٩٣

صباحیةالثاني٥٤،٥٤االدارة القانونیةكرار حسین حنون حبیب٢٦٨٩٤

صباحیةاالول٥٤،٣٩االدارة القانونیةبلسم فرید عبد الحسین جعفر٢٦٩٩٥

صباحیةالثاني٥٤،٣٥االدارة القانونیةعلي نجم عبد ابو شنة٢٧٠٩٦

صباحیةالثاني٥٣،٨٠االدارة القانونیةاحمد سرحان سواري حرجان٢٧١٩٧

صفحة ٨
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صباحیةاالول٨٤،٠٩انظمة الحاسوبزینب علي جبار٢٧٢١

صباحیةاالول٨٠،٨٥انظمة الحاسوباالء جاسم محمد٢٧٣٢

صباحیةاالول٨٠،٠٣انظمة الحاسوبقاسم كریم حنون٢٧٤٣

صباحیةاالول٧٤،٣٢انظمة الحاسوببتول عبد االمیر مهدي٢٧٥٤

صباحیةاالول٧١،١١انظمة الحاسوبحسین عبداهللا محسن٢٧٦٥

صباحیةاالول٧٠،٦٠انظمة الحاسوببنین جواد كاظم٢٧٧٦

صباحیةاالول٦٩،٩٦انظمة الحاسوبسالم حسن عبداهللا٢٧٨٧

صباحیةاالول٦٩،١٤انظمة الحاسوبزهراء عواد عمار٢٧٩٨

صباحیةاالول٦٨،٦١انظمة الحاسوبصابرین حسین محمد٢٨٠٩

صباحیةاالول٦٨،٤١انظمة الحاسوبخضر حیدر محمد علي٢٨١١٠

صباحیةاالول٦٧،٢٠انظمة الحاسوبمقداد حیدر عوني٢٨٢١١

صباحیةاالول٦٥،٩٨انظمة الحاسوبرشا صالح عبد خلف٢٨٣١٢

صباحیةاالول٦٥،٨٧انظمة الحاسوبشیماء سامي سلمان٢٨٤١٣

صباحیةاالول٦٥،٥٥انظمة الحاسوباحمد عبد زید شهیب٢٨٥١٤

صباحیةاالول٦٥،١١انظمة الحاسوبنبأ علي شاكر٢٨٦١٥

صباحیةاالول٦٣،٦٠انظمة الحاسوبلمیاء نوري عبد الحسن٢٨٧١٦

صباحیةاالول٦٢،٠٩انظمة الحاسوبزینب مهدي اسماعیل٢٨٨١٧

صباحیةاالول٦١،٥٩انظمة الحاسوبنورس كریم حسان٢٨٩١٨

صباحیةالثاني٦٠،٧٦انظمة الحاسوبزینب فاضل عبد هاني٢٩٠١٩

صباحیةاالول٥٨،٣٢انظمة الحاسوبحسین عبد الكریم حسب اهللا٢٩١٢٠

صباحیةالثاني٥٨،٢٠انظمة الحاسوبعلي عبد االمیر حسن٢٩٢٢١

صباحیةالثاني٥٧،٧٦انظمة الحاسوبخالد جمعة حسین٢٩٣٢٢

صباحیةالثاني٥٧،٧٢انظمة الحاسوباحمد جواد كاظم٢٩٤٢٣

صباحیةالثاني٥٧،٤٠انظمة الحاسوبسردار محمد یوسف٢٩٥٢٤

صباحیةالثاني٥٧،٣٤انظمة الحاسوبایاد یونس ذنون٢٩٦٢٥

صباحیةالثاني٥٧،١١انظمة الحاسوبعلي كریم فیصل٢٩٧٢٦

صباحیةاالول٥٦،٦٨انظمة الحاسوبحسین عبد الخضر شاهر٢٩٨٢٧

صباحیةاالول٥٦،٢٣انظمة الحاسوبكرار فائق طلب٢٩٩٢٨

صباحیةالثاني٥٥،٨١انظمة الحاسوبیاسر فالح مهدي٣٠٠٢٩

صباحیةالثاني٥٤،٢٢انظمة الحاسوبسهام عبد الزهرة عطشان٣٠١٣٠

صفحة ٩



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٤،٤٦المدني/ بناء وانشاءاتموفق عبد الیمة طه٣٠٢١

صباحیةاالول٧٧،٩٥المدني/ بناء وانشاءاتعباس محمد حسن٣٠٣٢

صباحیةاالول٧٠،٢٦المدني/ بناء وانشاءاتعلي حمزة عبد االمیر٣٠٤٣

صباحیةاالول٦٥،٠٤المدني/ بناء وانشاءاتایهاب علي حماس٣٠٥٤

صباحیةاالول٦٤،١٦المدني/ بناء وانشاءاتامیر محمد عبد الحسین٣٠٦٥

صباحیةالثاني٦١،٠٨المدني/ بناء وانشاءاتزهراء باسم عباس٣٠٧٦

صباحیةالثاني٦٠،٥٨المدني/ بناء وانشاءاتحیدر علي عبود٣٠٨٧

صباحیةالثاني٥٩،٥٠المدني/ بناء وانشاءاتحسن فاضل كاظم٣٠٩٨

صباحیةالثاني٥٨،٢٠المدني/ بناء وانشاءاتمحسن شالكة عبد٣١٠٩

صباحیةالثاني٥٧،٦٣المدني/ بناء وانشاءاتزینة محمد هادي٣١١١٠

صباحیةالثاني٥٧،٥٦المدني/ بناء وانشاءاتوسام حیدر خضیر٣١٢١١

صباحیةالثاني٥٧،٢٨المدني/ بناء وانشاءاتسیف مخلد عبد الحسین٣١٣١٢

صفحة ١٠



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٧٧،٦٦المدني/ رسم هندسيسرمد فالح حسن٣١٤١

صباحیةاالول٦٩،١١المدني/ رسم هندسيحنان قحطان عاید٣١٥٢

صباحیةاالول٦٧،٩٢المدني/ رسم هندسيسارة اشرف عباس٣١٦٣

صباحیةاالول٦٦،٥٦المدني/ رسم هندسيمحمد غازي حسن٣١٧٤

صباحیةاالول٦٥،٩١المدني/ رسم هندسيزهراء عبد الحسین عبد الهادي٣١٨٥

صباحیةاالول٦٤،٧١المدني/ رسم هندسينور جمال مجبل٣١٩٦

صباحیةاالول٦٤،٠٨المدني/ رسم هندسيعلي حسین علوان٣٢٠٧

صباحیةاالول٦٣،١١المدني/ رسم هندسينور الهدى ریاض محسن٣٢١٨

صباحیةالثاني٦١،٧٩المدني/ رسم هندسيسهیلة حسن شمخي٣٢٢٩

صباحیةاالول٦١،٣٤المدني/ رسم هندسيحسام كفاح سلمان٣٢٣١٠

صباحیةالثاني٥٩،١٨المدني/ رسم هندسيایناس حمید نعمة٣٢٤١١

صباحیةالثاني٥٥،٩٩المدني/ رسم هندسيمحمد لطیف ابراهیم٣٢٥١٢

صباحیةالثاني٥٥،٢٨المدني/ رسم هندسياسیل عبد الصاحب عباس٣٢٦١٣

صفحة ١١



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٧٧،٧٧المدني/ انشاء طرقامیر شاكر مشجل٣٢٧١

صباحیةاالول٧٣،٨٨المدني/ انشاء طرقحسین عالوي شمخي٣٢٨٢

صباحیةاالول٦٩،٨٣المدني/ انشاء طرقوسام جواد كاظم٣٢٩٣

صباحیةاالول٦٤،٦٥المدني/ انشاء طرقمسلم رحیم محل٣٣٠٤

صباحیةاالول٦٣،٥٦المدني/ انشاء طرقایاد عباس جابر٣٣١٥

صباحیةاالول٦٠،٤٣المدني/ انشاء طرقاحمد حاكم مشجل٣٣٢٦

صباحیةالثاني٥٩،٣٨المدني/ انشاء طرقهدى سعد جعفر٣٣٣٧

صباحیةالثاني٥٩،١١المدني/ انشاء طرقحسین علي حاجم٣٣٤٨

صباحیةالثاني٥٨،٩٤المدني/ انشاء طرقحنان نجم عبد السادة٣٣٥٩

صباحیةالثاني٥٥،٩٧المدني/ انشاء طرقعلي محمد جوید٣٣٦١٠

صباحیةالثاني٥٥،٦٥المدني/ انشاء طرقمحمود عبد العالي عبد الحسن٣٣٧١١

صباحیةالثاني٥٣،٩٠المدني/ انشاء طرقحیدر عباس علي٣٣٨١٢

صفحة ١٢



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٠،٣٧المیكانیك/ انتاجسیف قاسم خلیل٣٣٩١

صباحیةاالول٧٥،٧٤المیكانیك/ انتاجامیر نزار حمیدي٣٤٠٢

صباحیةاالول٧٥،٠٠المیكانیك/ انتاجایمان محمد نور محمد علي٣٤١٣

صباحیةاالول٧٢،٢١المیكانیك/ انتاجحسین ازهر موسى٣٤٢٤

صباحیةاالول٧٠،٧٢المیكانیك/ انتاجحیدر هادي جاسم٣٤٣٥

صباحیةالثاني٦٩،٧٠المیكانیك/ انتاجحسن علي هندي٣٤٤٦

صباحیةاالول٦٨،٧١المیكانیك/ انتاجمرتضى محمد عبد السادة٣٤٥٧

صباحیةاالول٦٧،٦٢المیكانیك/ انتاجحاتم كریم حسین٣٤٦٨

صباحیةاالول٦٧،٢٥المیكانیك/ انتاجابراهیم غازي عبد االمیر٣٤٧٩

صباحیةاالول٦٦،٠٨المیكانیك/ انتاجحسن سعید احمد٣٤٨١٠

صباحیةاالول٦٥،٨٠المیكانیك/ انتاجاحمد حسن جاسم ٣٤٩١١

صباحیةاالول٦٤،٨٤المیكانیك/ انتاجعقیل عیسى نور٣٥٠١٢

صباحیةالثاني٦١،٥٨المیكانیك/ انتاجعلي حمید مجید٣٥١١٣

صباحیةاالول٦١،٤٢المیكانیك/ انتاجامیر عباس محمد٣٥٢١٤

صباحیةاالول٦٠،٧٥المیكانیك/ انتاجحیدر كریم مجهول٣٥٣١٥

صباحیةاالول٦٠،١٧المیكانیك/ انتاجضیاء حسین علي٣٥٤١٦

صباحیةاالول٥٩،٧٣المیكانیك/ انتاجعلي عباس علوان٣٥٥١٧

صباحیةالثاني٥٩،٤٥المیكانیك/ انتاجحسین علي حربي٣٥٦١٨

صباحیةاالول٥٩،٠٢المیكانیك/ انتاجحسین علي سامي٣٥٧١٩

صباحیةالثاني٥٨،٦٦المیكانیك/ انتاجعلي رحیم فضالة٣٥٨٢٠

صباحیةاالول٥٨،٥٥٩المیكانیك/ انتاجامین احمد امیر٣٥٩٢١

صباحیةالثاني٥٨،٥٥٧المیكانیك/ انتاجحسنین صالح رسول٣٦٠٢٢

صباحیةالثاني٥٨،٤٧المیكانیك/ انتاجعدنان عبد الكریم جوهر٣٦١٢٣

صباحیةالثاني٥٧،٨٤المیكانیك/ انتاجحیدر صالح حسن٣٦٢٢٤

صباحیةالثاني٥٧،١٠المیكانیك/ انتاجشهاب احمد عباس٣٦٣٢٥

صفحة ١٣



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٦،٢٩المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفنبأ عبداهللا عبد الحسین٣٦٤١

صباحیةاالول٧٤،٦٦المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفانور حمدي دهیم٣٦٥٢

صباحیةاالول٧٣،٩٦المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفاثیر علي محمد٣٦٦٣

صباحیةاالول٧٢،٩٥المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفمهدي صباح علي٣٦٧٤

صباحیةالثاني٧١،٢٠المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفحمزة ایاد صادق٣٦٨٥

صباحیةاالول٧٠،٣٧المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفحسنین مكي عباس٣٦٩٦

صباحیةاالول٦٩،٨٤المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفقسور محمد حسین احمد٣٧٠٧

صباحیةالثاني٦٦،٩٤المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفعقیل رضا جاسم٣٧١٨

صباحیةاالول٦٤،٦٠المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفثامر حسن مهدي٣٧٢٩

صباحیةاالول٦٢،٢١المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفمرتضى علي حسن٣٧٣١٠

صباحیةالثاني٥٩،٢٦المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفاحمد صالح احمد٣٧٤١١

صباحیةالثاني٥٧،٥٦المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفمحمد مهدي جاسم٣٧٥١٢

صباحیةالثاني٥٤،٧٨المكائن والمعدات/ تبرید وتكییفعون كسار جبار٣٧٦١٣

صفحة ١٤



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٤،٨٧االتصاالتیاسر رشید عبد الیمة٣٧٧١

صباحیةاالول٨٤،٦٦االتصاالتبریر سعد حمید٣٧٨٢

صباحیةاالول٨١،٦٥االتصاالتعباس محمد عبد نعمه٣٧٩٣

صباحیةاالول٧٩،٩٣االتصاالتعلي لذیذ محمد رسن٣٨٠٤

صباحیةاالول٧٩،٤٣االتصاالتزهراء باقر صاحب٣٨١٥

صباحیةاالول٧٨،٤٤االتصاالتیوسف یعقوب یوسف٣٨٢٦

صباحیةاالول٧٦،٨٩االتصاالتهدیل شاكر مزهر٣٨٣٧

صباحیةاالول٧٥،٥٠االتصاالتغفران جاسم حمود٣٨٤٨

صباحیةاالول٧٤،٣٣االتصاالتفاطمة غانم صیهود٣٨٥٩

صباحیةاالول٧١،٧٤االتصاالتایمان عالء فاضل٣٨٦١٠

صباحیةاالول٧٠،٨٩االتصاالتاحمد حسن محمد حسن٣٨٧١١

صباحیةاالول٧٠،٤٤االتصاالتسامر رشید حمید٣٨٨١٢

صباحیةاالول٦٩،٨٣االتصاالتحوراء راضي كریم٣٨٩١٣

صباحیةاالول٦٩،٥٦االتصاالتهند عبد الكریم عباس نعمه٣٩٠١٤

صباحیةاالول٦٩،٢٥االتصاالتعلي فائق قاسم حسن٣٩١١٥

صباحیةاالول٦٨،٥١االتصاالتحوراء سعد عبد الرضا٣٩٢١٦

صباحیةاالول٦٨،٢٧االتصاالتنبأ ماجد سعد٣٩٣١٧

صباحیةاالول٦٧،٤٥االتصاالتآمنة عبد الرضا سعید٣٩٤١٨

صباحیةاالول٦٦،٧٤االتصاالتحیدر عباس فاضل٣٩٥١٩

صباحیةاالول٦٦،٦٤االتصاالتمرتضى عباس كاظم سباهي٣٩٦٢٠

صباحیةاالول٦٦،١٥االتصاالتهدى عبد الكاظم عباس٣٩٧٢١

صباحیةاالول٦٥،٠٩االتصاالتحوراء فؤاد طالب عبد الحسین٣٩٨٢٢

صباحیةاالول٦٣،٩٩االتصاالتحسین علي حسین الرحیم٣٩٩٢٣

صباحیةاالول٦٣،٣١االتصاالتدعاء جاسم محمد جواد٤٠٠٢٤

صباحیةاالول٦٢،٤١االتصاالتعباس طالب كاظم٤٠١٢٥

صباحیةاالول٦٢،٠٥٢االتصاالتعلي مهدي هویل٤٠٢٢٦

صباحیةاالول٦٢،٠٥٠االتصاالتمحمد حسون عبد زید٤٠٣٢٧

صباحیةاالول٦١،٢٦االتصاالتزینة سعد هادي ال عبید٤٠٤٢٨

صباحیةاالول٦٠،٤٤االتصاالتعصام بهاء جابر٤٠٥٢٩

صباحیةاالول٥٩،٥٩االتصاالتباقر لیث موسى٤٠٦٣٠

صباحیةاالول٥٩،٥٤االتصاالتحیدر راضي عبد٤٠٧٣١

صباحیةاالول٥٨،٩٦االتصاالتحسین عبد الكریم محمد٤٠٨٣٢

صباحیةاالول٥٨،٦١االتصاالتضرغام صباح عبداهللا٤٠٩٣٣

صباحیةاالول٥٧،٧٠االتصاالتعلي عادل محسن٤١٠٣٤

صباحیةاالول٥٧،٦٩االتصاالتحسین بدران سلمان٤١١٣٥

صباحیةالثاني٥٧،٦٢االتصاالتاحمد مهدي ماهي٤١٢٣٦

صباحیةاالول٥٧،٥٦االتصاالتیاسر باسم صاحب عزیز٤١٣٣٧

صباحیةاالول٥٧،٥٠االتصاالتفرح محمد یاسر عبداهللا٤١٤٣٨

صباحیةاالول٥٧،٤٣االتصاالتفاطمة مكي محمد جعفر٤١٥٣٩

صباحیةاالول٥٧،١٢االتصاالتعلي محمد سعید٤١٦٤٠

صفحة ١٥



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةالثاني٥٦،٩٧االتصاالتسجاد محمد مهدي٤١٧٤١

صباحیةاالول٥٦،٧٢االتصاالتسناء جاسم عبد الحسن٤١٨٤٢

صباحیةاالول٥٦،٦٦االتصاالتمحمد نجاح ناصر٤١٩٤٣

صباحیةاالول٥٦،٥٩االتصاالتاسراء حافظ جبار٤٢٠٤٤

صباحیةاالول٥٦،٥٤االتصاالتحسن حسین جهادي٤٢١٤٥

صباحیةاالول٥٦،٥١االتصاالتعالء جمیل كاطع عبد٤٢٢٤٦

صباحیةاالول٥٥،٢١االتصاالتاحمد سعدون جاسم٤٢٣٤٧

صباحیةاالول٥٥،٠٩االتصاالتاماني جمیل مرزة٤٢٤٤٨

صباحیةاالول٥٣،٥٨االتصاالتیوسف حسین جمعة٤٢٥٤٩

صباحیةالثاني٥٣،٣٦االتصاالتعمار علیوي حسین٤٢٦٥٠

صباحیةالثاني٥٢،٧٥االتصاالتبشار حسین جمیل٤٢٧٥١

صفحة ١٦



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٢،٣٧االلكترونیكامیر محمد عبد الزهرة٤٢٨١

صباحیةاالول٧٨،٥٣االلكترونیكحسین علي مهدي صالح٤٢٩٢

صباحیةاالول٧٧،٠٥االلكترونیكعلي حمید محسن٤٣٠٣

صباحیةاالول٧٥،٩٧االلكترونیكسعد صاحب حسن فلیفل٤٣١٤

صباحیةاالول٧٥،٢٨االلكترونیكعلي مهدي كریم٤٣٢٥

صباحیةاالول٦٧،٢٣االلكترونیكمرتضى صالح مهدي صالح٤٣٣٦

صباحیةاالول٦٦،٧١االلكترونیكحنین نوري هاشم مطر٤٣٤٧

صباحیةالثاني٦٥،٢١االلكترونیكافراح ایاد عبود مهدي٤٣٥٨

صباحیةاالول٦٣،٥٨االلكترونیكزینة حمید جابر شمخي٤٣٦٩

صباحیةاالول٦٣،٤١االلكترونیكجاسم محمد خضیر عباس٤٣٧١٠

صباحیةالثاني٦٣،١٥االلكترونیكفهد جاسم محمد حسن٤٣٨١١

صباحیةاالول٥٩،٩٣االلكترونیكزید محمد كاظم حمزة٤٣٩١٢

صباحیةاالول٥٩،٥٤االلكترونیكمحمد عبد الكریم شعالن٤٤٠١٣

صباحیةاالول٥٩،١٩االلكترونیكسمیة جاسم حسین٤٤١١٤

صباحیةالثاني٥٨،٢٢االلكترونیكجالل حمید جبر موسى٤٤٢١٥

صباحیةاالول٥٧،٨٦االلكترونیكحسین علي جار اهللا٤٤٣١٦

صباحیةالثاني٥٦،٣٤االلكترونیكامیر كریم عبد الحسن٤٤٤١٧

صباحیةالثاني٥٦،٠٨االلكترونیكثائر عدي عبد العال٤٤٥١٨

صباحیةالثاني٥٥،٦٥االلكترونیكامیر عبد االمیر عیدان٤٤٦١٩

صباحیةاالول٥٥،٤٧االلكترونیكحسنین محمد كاظم حمزة٤٤٧٢٠

صباحیةاالول٥٥،٠٨االلكترونیكعالء ناصر حسین٤٤٨٢١

صباحیةالثاني٥٤،٠٧االلكترونیككرار حاتم نعیم مظهر٤٤٩٢٢

صفحة ١٧



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٩٢،٢٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسنین فاضل حسن علي٤٥٠١

صباحیةاالول٨٤،٠٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد غازي عبید فظیح٤٥١٢

صباحیةاالول٨٣،٣١الكترونیك/ تقنیات حاسباتمروان جبار عبد الحسن٤٥٢٣

صباحیةاالول٨١،٦٩الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسین كامل جابر٤٥٣٤

صباحیةاالول٨١،٥٤الكترونیك/ تقنیات حاسباتعالء عبد الحسین هادي٤٥٤٥

صباحیةاالول٨٠،٥٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتعبد الحسین علي طالب٤٥٥٦

صباحیةاالول٨٠،٣٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتامیر طالب محمد حسن٤٥٦٧

صباحیةاالول٧٨،٣٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتمحمد عبد االمیر جبار٤٥٧٨

صباحیةاالول٧٥،٨٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتكرار جاسم محمد خضیر٤٥٨٩

صباحیةاالول٧٥،٣١الكترونیك/ تقنیات حاسباتمحمد نجاح كریم نعمة٤٥٩١٠

صباحیةاالول٧٤،٧٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتغفران جبار عبید ناصر٤٦٠١١

صباحیةاالول٧٤،٤٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلیاء حسین ناجي محسن٤٦١١٢

صباحیةاالول٧٣،٥٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتالعباس محمد موسى٤٦٢١٣

صباحیةاالول٧٣،٤٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتغیث عامر حمید٤٦٣١٤

صباحیةاالول٧٣،٢٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتمصطفى محمد صادق محمد باقر٤٦٤١٥

صباحیةاالول٧٢،٨٢الكترونیك/ تقنیات حاسباتزینة حسن هاتف جاسم٤٦٥١٦

صباحیةاالول٧٢،٥٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتمصطفى كریم عبد عون٤٦٦١٧

صباحیةاالول٧٢،٤٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتحوراء خالد عبد االخوة٤٦٧١٨

صباحیةاالول٧٢،٢٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتامیر جاسم محمد صاحب٤٦٨١٩

صباحیةاالول٧٢،١٢الكترونیك/ تقنیات حاسباتمحمد كاظم معین٤٦٩٢٠

صباحیةاالول٧١،٧٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتحوراء ایاد كاظم٤٧٠٢١

صباحیةاالول٧١،٣٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتاسراء جودة ابراهیم٤٧١٢٢

صباحیةاالول٧١،٢٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي نجم عبد علي٤٧٢٢٣

صباحیةاالول٧١،٢٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلیاء تركي نعمة ظاهر٤٧٣٢٤

صباحیةاالول٧٠،٩٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتمروة سالم عمران جابر٤٧٤٢٥

صباحیةاالول٧٠،٩٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتلیلى فلیح عباس٤٧٥٢٦

صباحیةاالول٧٠،٧٤الكترونیك/ تقنیات حاسباتعباس هاشم عبد الزهرة٤٧٦٢٧

صباحیةاالول٦٩،٦١الكترونیك/ تقنیات حاسباتیاسر ولید صالح شاتي٤٧٧٢٨

صباحیةاالول٦٩،٥٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتعقیل رزاق جواد كاظم٤٧٨٢٩

صباحیةاالول٦٨،٣٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتكرار كاظم طاهر عمران٤٧٩٣٠

صباحیةاالول٦٨،١٩الكترونیك/ تقنیات حاسباتزهراء محمد علي عبد الكاظم٤٨٠٣١

صباحیةاالول٦٧،٨٤الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد ماجد جاسم مهدي٤٨١٣٢

صباحیةاالول٦٧،٧٧الكترونیك/ تقنیات حاسباتصفاء فالح جابر مهدي٤٨٢٣٣

صباحیةاالول٦٧،٧١الكترونیك/ تقنیات حاسباتمهدي صالح مهدي٤٨٣٣٤

صباحیةاالول٦٧،٦٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتنور عقیل مسلم٤٨٤٣٥

صباحیةاالول٦٧،٦٢الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي فرید حسن متعب٤٨٥٣٦

صباحیةاالول٦٧،١٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتسارة وداي محمد جساب٤٨٦٣٧

صباحیةاالول٦٧،٠٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتمرتضى عبد الكریم دایح٤٨٧٣٨

صباحیةاالول٦٦،٨١الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي كامل نجم عبد٤٨٨٣٩

صباحیةالثاني٦٦،٦١الكترونیك/ تقنیات حاسباتنور علي حسب كاني٤٨٩٤٠

صفحة ١٨



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٦٦،٢٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتمصطفى عادل محمد٤٩٠٤١

صباحیةاالول٦٦،١٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتعباس فاضل عباس٤٩١٤٢

صباحیةاالول٦٦،١٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسین عباس دحام٤٩٢٤٣

صباحیةاالول٦٥،٨٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتامیر مجید حسین مجید٤٩٣٤٤

صباحیةاالول٦٥،٨٤الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد صالح عبد الهادي٤٩٤٤٥

صباحیةاالول٦٤،٩١الكترونیك/ تقنیات حاسباترشاد عبودي جواد٤٩٥٤٦

صباحیةاالول٦٤،٤٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتنور عباس محسن٤٩٦٤٧

صباحیةاالول٦٤،١٤الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد محمد عطیة٤٩٧٤٨

صباحیةاالول٦٣،٥٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتفالح مهدي ناجي٤٩٨٤٩

صباحیةاالول٦٣،٠٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسام نعمة حسن٤٩٩٥٠

صباحیةاالول٦٢،٩٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتزینب خضیر عباس٥٠٠٥١

صباحیةالثاني٦٢،٨٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتصادق ضیاء محسن٥٠١٥٢

صباحیةاالول٦٢،٣٧الكترونیك/ تقنیات حاسباتسیف صالح نعمة٥٠٢٥٣

صباحیةاالول٦٢،٢٢الكترونیك/ تقنیات حاسباتمصطفى سعید جاسم٥٠٣٥٤

صباحیةالثاني٦٢،١٩الكترونیك/ تقنیات حاسباتمرتضى حسین ناجي ناصر٥٠٤٥٥

صباحیةاالول٦٢،٠٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسین طالب حسن٥٠٥٥٦

صباحیةاالول٦١،٧٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتاسعد جمیل محسن٥٠٦٥٧

صباحیةالثاني٦١،٧٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي احمد عباس٥٠٧٥٨

صباحیةاالول٦١،٥٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتمسلم جواد كریم٥٠٨٥٩

صباحیةالثاني٦١،٤٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتسجاد عادل مال اهللا٥٠٩٦٠

صباحیةاالول٦١،٣١الكترونیك/ تقنیات حاسباترقیة علي باصي عبید٥١٠٦١

صباحیةاالول٦١،٢٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتمروة حامد ثامر٥١١٦٢

صباحیةاالول٦٠،٨٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتعمار جاسم محمد٥١٢٦٣

صباحیةالثاني٦٠،٧٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد رضا علوان٥١٣٦٤

صباحیةالثاني٦٠،٤٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتعذراء عبد المحمد موسى٥١٤٦٥

صباحیةاالول٦٠،٤٢الكترونیك/ تقنیات حاسباترسل باسم محمد طاهر٥١٥٦٦

صباحیةاالول٦٠،١٧الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسین حیدر عبد النبي٥١٦٦٧

صباحیةالثاني٦٠،١٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتمحمد لیث عبد الزهرة٥١٧٦٨

صباحیةالثاني٥٩،٥١الكترونیك/ تقنیات حاسباتمسلم نوري محسن عبد علي٥١٨٦٩

صباحیةاالول٥٩،٣٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد كریم غافل٥١٩٧٠

صباحیةالثاني٥٩،٣٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي سعد هادي غني٥٢٠٧١

صباحیةاالول٥٩،٢٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتحسن علي محسن ناجي٥٢١٧٢

صباحیةالثاني٥٨،٩٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتسیف محمد ابراهیم٥٢٢٧٣

صباحیةاالول٥٨،٩١الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد عارف عبد الحسین٥٢٣٧٤

صباحیةاالول٥٨،٧٦الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد ثامر عبیس٥٢٤٧٥

صباحیةالثاني٥٨،٦٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتوسام عبد االمیر جاسم٥٢٥٧٦

صباحیةالثاني٥٨،٢٠الكترونیك/ تقنیات حاسباتكرار محمد عبد علي٥٢٦٧٧

صباحیةالثاني٥٨،٠٧الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي سعد كامل٥٢٧٧٨

صباحیةالثاني٥٧،٠٢الكترونیك/ تقنیات حاسباتعلي راهب شنان عطیة٥٢٨٧٩

صباحیةالثاني٥٦،٩٤الكترونیك/ تقنیات حاسباتاحمد فلیح حسن رسم٥٢٩٨٠

صفحة ١٩



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةالثاني٥٦،٥٨الكترونیك/ تقنیات حاسباتهدى علي حسن٥٣٠٨١

صباحیةالثاني٥٥،٢٣الكترونیك/ تقنیات حاسباتمهند حسام محمد٥٣١٨٢

صباحیةالثاني٥٥،١٥الكترونیك/ تقنیات حاسباتامیر عبد الحسین محمود٥٣٢٨٣

صباحیةالثاني٥٣،٧٩الكترونیك/ تقنیات حاسباتسجاد ازهر عبود٥٣٣٨٤

صفحة ٢٠



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٨٧،٤٥كهرباء/ قوىهمام محمد باقر٥٣٤١

صباحیةاالول٧٩،٩٥كهرباء/ قوىقیصر عدنان هاشم٥٣٥٢

صباحیةاالول٧٩،١١كهرباء/ قوىمحمد مسلم محمد علي٥٣٦٣

صباحیةاالول٧٨،١٥كهرباء/ قوىحسام جواد كاظم٥٣٧٤

صباحیةاالول٧٨،١٢كهرباء/ قوىمحمد صاحب سلمان٥٣٨٥

صباحیةاالول٧١،٤٠كهرباء/ قوىسیف فارس محي٥٣٩٦

صباحیةاالول٧١،٣٩كهرباء/ قوىسجاد جاسب جبار٥٤٠٧

صباحیةاالول٦٩،٣٦كهرباء/ قوىعادل علي صبر٥٤١٨

صباحیةاالول٦٨،٨٢كهرباء/ قوىمحمد صالح جوهر٥٤٢٩

صباحیةاالول٦٨،٢٨كهرباء/ قوىحسین علي حسین٥٤٣١٠

صباحیةاالول٦٨،١٩كهرباء/ قوىعلي عرب میران ٥٤٤١١

صباحیةاالول٦٧،٦٥كهرباء/ قوىرضوان كاظم عبد٥٤٥١٢

صباحیةاالول٦٥،٢٣كهرباء/ قوىمحمد حسین نعمة٥٤٦١٣

صباحیةاالول٦٤،٩٧كهرباء/ قوىكرار فاضل محسن٥٤٧١٤

صباحیةاالول٦٤،٩٦كهرباء/ قوىامیر یحیى حمزة٥٤٨١٥

صباحیةاالول٦٣،٧٤كهرباء/ قوىاحمد عباس حسن٥٤٩١٦

صباحیةاالول٦٣،٧٣كهرباء/ قوىسجاد محمد جواد٥٥٠١٧

صباحیةاالول٦٣،٠٦كهرباء/ قوىاثیر عبیس جاسم٥٥١١٨

صباحیةالثاني٦٢،٨٧كهرباء/ قوىمهدي صاحب ناجي٥٥٢١٩

صباحیةاالول٦٢،٣٢كهرباء/ قوىمنتظر عبد الكاظم راهي٥٥٣٢٠

صباحیةاالول٦٢،١٨كهرباء/ قوىاحمد عبداهللا فالح٥٥٤٢١

صباحیةاالول٦١،٨٨كهرباء/ قوىرواد طالب علي٥٥٥٢٢

صباحیةالثاني٦١،٨٥كهرباء/ قوىارشد غالب طالب٥٥٦٢٣

صباحیةاالول٦١،٦٣كهرباء/ قوىوسام عیسى جبار٥٥٧٢٤

صباحیةاالول٦١،٤٧كهرباء/ قوىعباس سعد یوسف٥٥٨٢٥

صباحیةاالول٦١،٣٨كهرباء/ قوىعباس طالب بعیوي٥٥٩٢٦

صباحیةالثاني٦١،٠٨كهرباء/ قوىمحمد رحمن عبد٥٦٠٢٧

صباحیةاالول٦٠،٣٨كهرباء/ قوىعباس حسین سعید٥٦١٢٨

صباحیةاالول٦٠،١٩كهرباء/ قوىسیف برهان جالب٥٦٢٢٩

صباحیةاالول٥٩،٧٦كهرباء/ قوىحسین عبد االمیر فرحان٥٦٣٣٠

صباحیةالثاني٥٨،١٣كهرباء/ قوىمحمد ناجي ولید٥٦٤٣١

صباحیةاالول٥٧،١٥كهرباء/ قوىعبد الخالق فلیح حسن٥٦٥٣٢

صباحیةالثاني٥٧،٠٠كهرباء/ قوىعبد الكاظم علي طالب٥٦٦٣٣

صباحیةالثاني٥٦،٧٣كهرباء/ قوىكفاح رزاق حسن٥٦٧٣٤

صباحیةالثاني٥٦،٧٣كهرباء/ قوىعلي ظافر عبد٥٦٨٣٥

صباحیةاالول٥٦،٤٢كهرباء/ قوىرسول كاظم حسین٥٦٩٣٦

صباحیةاالول٥٦،٠٤كهرباء/ قوىعلي جواد كاظم٥٧٠٣٧

صباحیةالثاني٥٦،٠٤كهرباء/ قوىاسعد ریاض فاضل٥٧١٣٨

صباحیةالثاني٥٥،٩٥كهرباء/ قوىانمار غازي لفته٥٧٢٣٩

صباحیةالثاني٥٥،٦٥كهرباء/ قوىسجاد سمیر سعد٥٧٣٤٠

صفحة ٢١



قوائم باسماء الطلبة الخریجین للعام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣

ت
تسلسل 

التخرج
المالحظاتالدراسةدور التخرجالمعدلالقسماسم الطالب

صباحیةاالول٥٥،٥٠كهرباء/ قوىامجد فاهم ساجت٥٧٤٤١

صباحیةالثاني٥٥،٤٦كهرباء/ قوىحیدر مهدي كزار٥٧٥٤٢

صباحیةاالول٥٥،٤٣كهرباء/ قوىحیدر محمد كاظم٥٧٦٤٣

صباحیةالثاني٥٥،٢٣كهرباء/ قوىعباس خضیر عباس٥٧٧٤٤

صباحیةالثاني٥٥،٠٧كهرباء/ قوىمحمد حسین محمد٥٧٨٤٥

صباحیةاالول٥٥،٠٦كهرباء/ قوىمحمد صالل ناصر٥٧٩٤٦

صباحیةالثاني٥٤،٧٩كهرباء/ قوىبهاء الدین علي عبد الرسول٥٨٠٤٧

صباحیةالثاني٥٤،٦٠كهرباء/ قوىاحمد قاسم عباس٥٨١٤٨

صباحیةالثاني٥٤،٠٩كهرباء/ قوىزید فالح حسن٥٨٢٤٩

صباحیةالثاني٥٣،٣٤كهرباء/ قوىعلي حرب طالب٥٨٣٥٠

صفحة ٢٢




