
الدورالجنساسم الطالب الفرعت

كوثر علي رحمن عباساالتصاالت1
االولانثى

االولانثىعذراء عامر زاير جبراالتصاالت2

االولذكررائد مجهول عبد المهدي دمحماالتصاالت3

 جعفر علياالتصاالت4
ن االولانثىايمان حسي 

ناالتصاالت5 ي جودة حسي 
االولذكردمحم رضا غنن

االولذكرابراهيم احمد سلمان ديواناالتصاالت6

االولانثىكوثر صالح زبالة سلطاناالتصاالت7

ي االتصاالت8
ن راضن االولذكرنور سماعيل عبد الحسي 

ي صادقاالتصاالت9
ن
غام دمحم عوف االولذكرضن

االولانثىفاطمة سعد مجيد عبد هللااالتصاالت10

االولانثىسيبال خضن محمود حسناالتصاالت11

نها علي عبد الهادي عبد الرضااالتصاالت12
االولانثى

االولذكراحسان جبار جاسم عباساالتصاالت13

االولانثىغفران شاكر الخب  عبود الكيماالتصاالت14

ن اياد عوده حميداالتصاالت15 االولذكرحسي 

االولذكربهاء ماجد رشيد سلماناالتصاالت16

ي دمحم علياالتصاالت17
االولذكرحيدر عبد الرزاق راضن

االولذكرحسن نعمة حسون دمحماالتصاالت18

االولانثىارساء فاضل حبيب جاسماالتصاالت19

االولانثىاالء دمحم رياض نجم عبد االمب االتصاالت20

يانثىنبأ احمد علكم جياداالتصاالت21
الثانن

ناالتصاالت22 ن جعفر دمحم عبد الحسي  االولذكرحسي 

ناالتصاالت23 االولذكرضياء دمحم عبد الحسن حسي 

يذكردمحم علي قاسم كاظم جاسماالتصاالت24
الثانن

يذكراحمد سامي حمادي عباساالتصاالت25
الثانن

يانثىاالء نزار حميد مغيضاالتصاالت26
الثانن

 علياالتصاالت27
ن االولذكرعلي جعفر حسي 

يذكرحسام حازم فرحان نعمةاالتصاالت28
الثانن

 هاشم رضا علياالتصاالت29
يذكرمرتضن

الثانن

يذكرعبد االمب  غالب دمحم عباساالتصاالت30
الثانن

ن كاظم توماناالتصاالت31 يذكروالء حسي 
الثانن

 تركي عبد السادة حمزةاالتصاالت32
يذكرمصطفن

الثانن

يذكرمهدي عادل جواد مسلماالتصاالت33
الثانن

يذكردمحم عبد الحميد صالح فيصلاالتصاالت34
الثانن

يذكرعلي جميل موحان مجلياالتصاالت35
الثانن

يذكرعلي فائز دمحم رضا جاسماالتصاالت36
الثانن

يذكرعلي تركي عطية جلداالتصاالت37
الثانن

يذكرعلي كامل عبد هللا يارساالتصاالت38
الثانن

يذكرحسن علي هادي عبوداالتصاالت39
الثانن

نااللكترونيك1 االولاننىوفاء خضب  عباس عبد الحسي 

االولذكرمسلم عبد االمب  كريم سلمانااللكترونيك2

االولاننىخديجة عبد السادة كاظم محنةااللكترونيك3

االولذكرمصطفن حسن عبد الكاظم حمزةااللكترونيك4

ي يارس حالنااللكترونيك5 االولذكرامب  صبر

ن علوانااللكترونيك6 يذكرعباس مظفر حسي 
الثانن



االولاننىزهراء ناهي ريكان خردالااللكترونيك7

ن عباسااللكترونيك8 زهراء علي عبد الحسي 
االولاننى

االولذكرعباس رزاق مصارع عيىسااللكترونيك9

 عليااللكترونيك10
ن االولاننىفاطمة رسول حسي 

يذكردمحم نعمة ناض حسونااللكترونيك11
الثانن

االولذكرحيدر دمحم جواد جيادااللكترونيك12

االولذكرعباس فاضل عباس كريمااللكترونيك13

يذكرعلي ثائر هادي شاكرااللكترونيك14
الثانن

االولذكرحيدر سالم عمران جوادااللكترونيك15

االولذكرحيدر عامر صالح بلكتااللكترونيك16

ياننىزهراء غازي كريم جودةااللكترونيك17
الثانن

يذكردمحم سمب  سلمان داودااللكترونيك18
الثانن

يذكراحمد عماد عبد الرزاق جاسمااللكترونيك19
الثانن

االولذكرسيف علي عبد المنعم داودصيانة حاسوب1

االولاننىورود كريم دمحم صبارصيانة حاسوب2

االولذكرمسلم عقيل مسلم شاكرصيانة حاسوب3

االولاننىميعاد جاسم ناض عليصيانة حاسوب4

 عليصيانة حاسوب5
االولذكرمنتظر هاشم مصطفن

االولاننىمريم احمد شالكه كريمصيانة حاسوب6

ن سلمان لفته رساجصيانة حاسوب7 االولذكرحسي 

االولذكرابراهيم فاهم داخل مهديصيانة حاسوب8

االولاننىدنيا انمار هادي محسنصيانة حاسوب9

ن جبر مجيدصيانة حاسوب10 االولاننىحوراء حسي 

بتول حسام علي حسنصيانة حاسوب11
االولاننى

ي جبرصيانة حاسوب12
االولذكرقحطان عدنان شمخن

االولذكراحمد حسن جعفر دمحمصيانة حاسوب13

االولذكراكرم قحطان عبد الواحد عبد الرزاقصيانة حاسوب14

االولذكرعلي حيدر جبار عبد هللاصيانة حاسوب15

ن سمب  عبدصيانة حاسوب16 االولذكربرير حسي 

االولاننىزهراء اسماعيل محسن سلطانصيانة حاسوب17

االولذكراحمد نزار خضب  حسنصيانة حاسوب18

ن كريمصيانة حاسوب19 االولذكراحمد درويش حسي 

يذكردمحم فارس محسن رسولصيانة حاسوب20
الثانن

نصيانة حاسوب21 االولذكرحيدر توفيق ناض حسي 

االولذكرخضب  كاظم خضب  عباسصيانة حاسوب22

االولذكردمحم ذيبان عباس بجايصيانة حاسوب23

االولذكراجام كريم مهدي مزعلصيانة حاسوب24

ي زغب صيانة حاسوب25
دعاء علي ثوينن

االولاننى

ن زاملصيانة حاسوب26 االولاننىشهد محسن حسي 

ن مزعلصيانة حاسوب27 االولذكرمنتظر هادي عبد الحسي 

ي جبرصيانة حاسوب28
االولاننىنور حمزة شمخن

االولذكردمحم رسول عبد الحسن نعيمصيانة حاسوب29

االولاننىاسماء كاظم جبار عبودصيانة حاسوب30

االولذكراحسان سعدي طالب دمحمصيانة حاسوب31

يذكرسيف نوفل روميل متعبصيانة حاسوب32
الثانن

ي سعدصيانة حاسوب33 االولذكرامب  عدنان ناجر

االولذكريوسف احمد علوان صالحصيانة حاسوب34



ن عليويصيانة حاسوب35 يذكرزيد علي حسي 
الثانن

االولاننىزينب رائد هاتف مجليصيانة حاسوب36

االولذكرسعيد حسون عبد الرضا حسنصيانة حاسوب37

االولذكرحمزة منيجل عطشان حدادصيانة حاسوب38

االولذكردمحم حسن فالح رحيمصيانة حاسوب39

االولذكرعلي رضا كاظم سوديصيانة حاسوب40

يذكراسالم صالح سعد عبد الرزاقصيانة حاسوب41
الثانن

االولذكرامب  عبد هللا طالب تايهصيانة حاسوب42

ن هادي كاظم عبد زيدصيانة حاسوب43 يذكرحسي 
الثانن

نصيانة حاسوب44 وسناء تركي عبد الستار شني 
االولاننى

يذكركرار حليم عطا هللا جالبصيانة حاسوب45
الثانن

يذكرحيدر سلمان علي جحاليصيانة حاسوب46
الثانن

ن داهي كاهيصيانة حاسوب47 االولذكركرار حسي 

نصيانة حاسوب48 يذكراسامة دمحم عبد هللا دمحم حسي 
الثانن

يذكرزيد راتب ذياب سجاعصيانة حاسوب49
الثانن

يذكركرار علي عاجل غافلصيانة حاسوب50
الثانن

يذكركرار حامد عبد حسنصيانة حاسوب51
الثانن

يذكرعلي ماجد عناد جابرصيانة حاسوب52
الثانن

يذكرعلي بشار بالسم طرادصيانة حاسوب53
الثانن

 عليصيانة حاسوب54
ن  جواد حسي 

االولذكرمصطفن

يذكرمنتظر عبد الكريم مخي فريدصيانة حاسوب55
الثانن

يذكركرار خضب  كاظم عبد نور صيانة حاسوب56
الثانن

يذكرليث دمحم تعيب جاسمصيانة حاسوب57
الثانن

يذكرجواد كاظم جواد كاظمصيانة حاسوب58
الثانن

االولاننىرسل حبيب خواف جبرصيانة حاسوب59

ياننىنورا حليم عباس عبدصيانة حاسوب60
الثانن

يذكرسجاد دمحم طالب هاشمصيانة حاسوب61
الثانن

يذكراحمد عامر كريم موىسصيانة حاسوب62
الثانن

ن حيدر حسن مطرودصيانة حاسوب63 يذكرحسي 
الثانن


