
الدورالجنساسم الطالب الفرعت

يف مجبلاالتصاالت1 يانثىنور حيدر شر
الثان 

يذكرشاج علي جاسم دمحماالتصاالت2
الثان 

يذكرحسي   عبيد حسي   عبداالتصاالت3
الثان 

يانثىنور دمحم علي جواد منحوناالتصاالت4
الثان 

يانثىزھراء عايد محان ھيجلاالتصاالت5
الثان 

يذكرعلي حميد شاكر احمداالتصاالت6
الثان 

ياالتصاالت7
يذكررعد فاهم مجبل شان 

الثان 

يذكرعباس دمحم باقر سالماالتصاالت8
الثان 

يذكرمحمود علي كاظم عبد نوراالتصاالت9
الثان 

يذكرحسن عالء عباساالتصاالت10
الثان 

يانثىحوراء عبد االمي  صاحب ھويشاالتصاالت11
الثان 

 علي عبدالخض  مجيداالتصاالت12
يذكرمصطف 

الثان 

يانثىتقوى رزاق ظاھر محسناالتصاالت13
الثان 

يذكرامي  عبد الكريم موىس دمحماالتصاالت14
الثان 

األولذكرحسن حبٌب عبد دمحم محٌسنااللكترونيك1

األولذكرآمال دمحم منصور حسونااللكترونيك2

الثانًذكراحمد خالد حمزة عبد علًااللكترونيك3

األولذكرغٌث مھدي جفات عزوزااللكترونيك4

األولذكرحسٌن فالح سھٌل نجمااللكترونيك5

الثانًذكرباقر عبد الرسول مسلم حسٌنااللكترونيك6

األولذكرغدٌر علً مناحً رفشااللكترونيك7

األولذكرفاضل علً فاضل عباسااللكترونيك8

األولذكراٌمان حمود تومان صكبانااللكترونيك9

األولذكرعلً عبود سلطان شناوةااللكترونيك10

األولذكرحسٌن علً نصٌف جاسمااللكترونيك11

الثانًذكرراھً سعد شاكر دمحم علًااللكترونيك12

الثانًذكرمٌثم ٌاسر موسى حسنااللكترونيك13

الثانًذكردمحم عبداألمٌر عبدالزھرة غماسااللكترونيك14

األولذكرحسٌن قطار علً حسٌنااللكترونيك15

األولذكرمٌثم فاھم لٌلو سلمانااللكترونيك16

األولذكرعلً عبد الحسٌن مجٌد وناسااللكترونيك17

األولذكرعلً بالل عبدهللا وبلصيانة حاسوب1

األولانثىامل داود سلمان حسٌنصيانة حاسوب2

األولذكرعلً فارس مطر شناوةصيانة حاسوب3

األولانثىزھراء جمعة جدوع مجبلصيانة حاسوب4

األولانثىحنٌن جبار دمحم كاٌمصيانة حاسوب5

األولذكرمرتضى حسن عوٌز شالكهصيانة حاسوب6



األولانثىنور نذٌر جحٌش فلكصيانة حاسوب7

األولانثىزھراء عبد الحر نجم عبدصيانة حاسوب8

األولانثىسوسن مھدي عبادي جبرصيانة حاسوب9

األولانثىنور جاسم رسول سلمانصيانة حاسوب10

األولانثىزھراء عباس موسى عبودصيانة حاسوب11

األولانثىفاطمة حسٌن علً حسنصيانة حاسوب12

األولانثىزٌنب صالح ھوٌدي إكرٌمصيانة حاسوب13

األولانثىاصالة التزام كرٌم حسٌنصيانة حاسوب14

األولذكراحمد جواد كاظم عبودصيانة حاسوب15

األولانثىانفال مھدي علً حسٌنصيانة حاسوب16

األولذكرزمن ظاھر ھالل جومةصيانة حاسوب17

األولذكراحمد خلٌل ابراھٌم مؤمنصيانة حاسوب18

األولذكرولٌد شھٌد خربة الٌذصيانة حاسوب19

الثانًذكرمنتظر عماد عبد الكاظم جاسمصيانة حاسوب20

األولذكرعباس جبار علٌوي عاشورصيانة حاسوب21

الثانًذكرسجاد حسٌن جبار ناصرصيانة حاسوب22

األولذكرعلً جاسم عاشور فھدصيانة حاسوب23

الثانًانثىغفران صالح عبود موسىصيانة حاسوب24

األولذكرطارق نائل حسن عبدصيانة حاسوب25

الثانًذكرعباس ناجح ناصر دمحمصيانة حاسوب26

الثانًذكردمحم جابر ثامر عبدصيانة حاسوب27

األولذكرعلً دمحم جبار ملوحصيانة حاسوب28

الثانًانثىأفراح ناظم مراد كاظمصيانة حاسوب29

األولذكرامٌر جواد سالم دمحمصيانة حاسوب30

الثانًذكرفالح مھدي فرھود صاٌلصيانة حاسوب31

الثانًذكرزمن نجم عبد ناصرصيانة حاسوب32

الثانًذكرامٌر عبد مسلم حنون عبدصيانة حاسوب33


