
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

مسائي/صباحي
الدور

االولصباحيذكرحسنين مهدي صاحبقوى/ الكهرباء1

االولصباحيذكرابو ذر مهدي محمدقوى/ الكهرباء 2

االولصباحيذكركرار قاسم محمد عليقوى/ الكهرباء 3

االولصباحيذكرسيف مالك مجيدقوى/ الكهرباء 4

االولصباحيذكرحسن مهدي حسينقوى/ الكهرباء 5

االولصباحيذكرمحمد مطشر عبدقوى/ الكهرباء 6

االولصباحيذكريوسف عبد االمير يوسفقوى/ الكهرباء 7

االولصباحيذكرعامر سعدي عبد الهاديقوى/ الكهرباء 8

االولصباحيذكرفارس كريم خزعلقوى/ الكهرباء 9

االولصباحيذكرعمار خضير عباسقوى/ الكهرباء 10

االولصباحيذكرمنتظر جعفر موسىقوى/ الكهرباء 11

االولصباحيذكرعلي فائق صاحبقوى/ الكهرباء 12

االولصباحيذكرعلي نعيم شمخيقوى/ الكهرباء 13

االولصباحيذكرمنتظر هاني جعفرقوى/ الكهرباء 14

االولصباحيذكرعلي عبد الزهرة تويليقوى/ الكهرباء 15

االولصباحيذكروهب كريم عبد الحسينقوى/ الكهرباء 16

االولصباحيذكرحيدر جمهور خضيرقوى/ الكهرباء 17

االولصباحيذكرعباس عبد الهادي عبد الزهرةقوى/ الكهرباء 18

االولصباحيذكركامل ارحيم كاظمقوى/ الكهرباء 19

االولصباحيذكرفاضل مهدي صالح قوى/ الكهرباء 20

االولصباحيذكركرار محمد مجيدقوى/ الكهرباء 21

االولصباحيذكررائد نور الدين طاهرقوى/ الكهرباء 22

االولصباحيذكرحسين قاسم حبيبقوى/ الكهرباء 23

االولصباحيذكرضرغام محمد مجيدقوى/ الكهرباء 24

االولصباحيذكراحمد عبد االمير حلوقوى/ الكهرباء 25

االولصباحيذكرحيدر محمد عبدقوى/ الكهرباء 26

االولصباحيذكرعبد االمير حميد حرجانقوى/ الكهرباء 27

االولصباحيذكرصفاء حسن ظاهرقوى/ الكهرباء 28

االولصباحيذكرمازن عبد الهادي عبد الحسينقوى/ الكهرباء 29

االولصباحيانثىبشرى جفات كزارقوى/ الكهرباء 30

االولصباحيذكراكرم رزاق صادققوى/ الكهرباء 31

االولصباحي*انثى ميثاق موسى حمزةقوى/ الكهرباء 32

االولصباحيذكروليد عبد الجليل منصورقوى/ الكهرباء 33

االولصباحيذكرريسان سوادي خضيرقوى/ الكهرباء 34

االولصباحيذكرحسين حسن تركيقوى/ الكهرباء 35

االولصباحيذكركرار رياض عبد عليقوى/ الكهرباء 36

االولصباحيذكرحيدر عبد العظيم عليقوى/ الكهرباء 37

االولصباحيذكرقاسم كامل ظاهرقوى/ الكهرباء 38

االولصباحيذكرزيد راضي عبودقوى/ الكهرباء 39

االولصباحيذكراثير وليد خالدقوى/ الكهرباء 40



االولصباحيذكرجابر صالح عزيزقوى/ الكهرباء 41

االولصباحيذكرحسين زاجي ساهيقوى/ الكهرباء 42

االولصباحيذكرطاهر حميد حسينقوى/ الكهرباء43

االولصباحيذكرنصير نزار عليقوى/ الكهرباء 44

االولصباحيذكرجعفر خيون سالمقوى/ الكهرباء 45

االولصباحيذكرحيدر غالب ابراهيمقوى/ الكهرباء 46

االولصباحي   انثىكفاح رضا اسماعيلقوى/ الكهرباء 47

االولصباحيذكرعمار جابر شاكرقوى/ الكهرباء 48

االولصباحيذكرعالء عايد عبد الحمزةقوى/ الكهرباء 49

الثانيصباحيذكرعلي جاسم عبدهللاقوى/ الكهرباء 50

الثانيصباحيذكربسام عباس حيدرقوى/ الكهرباء 51

الثانيصباحيذكرعلي طالب جاهلقوى/ الكهرباء 52

الثانيصباحيذكراسامة محمد سلمانقوى/ الكهرباء 53

الثانيصباحيذكرعقيل غالب محمودقوى/ الكهرباء 54

الثانيصباحيذكرامير عبد الرزاق تركيقوى/ الكهرباء 55

الثانيصباحيذكرمقداد جواد كاظمقوى/ الكهرباء 56

الثانيصباحيذكرمنتظر نذير نعمهقوى/ الكهرباء 57

الثانيصباحيذكرمظفر ماجد عبد الخالققوى/ الكهرباء 58

الثانيصباحيذكربسام علي كاظمقوى/ الكهرباء 59

الثانيصباحيذكرعلي عبد الحسين داخلقوى/ الكهرباء 60

الثانيصباحيذكرحسين ظاهر جبرقوى/ الكهرباء 61

الثانيصباحيذكرليث كريم صالحقوى/ الكهرباء 62

الثانيصباحيذكرليث طه عبيدقوى/ الكهرباء 63

الثانيصباحيذكرعلي نعمان عبد الزهرةقوى/ الكهرباء 64

الثانيصباحيذكراحمد سالم محمدقوى/ الكهرباء 65

الثانيصباحيذكرميثم عزيز كاظمقوى/ الكهرباء 66

الثانيصباحيذكرسرمد نوري جاسمقوى/ الكهرباء 67

الثانيصباحيذكرمحمود عودة عليقوى/ الكهرباء 68

الثانيصباحيذكرعمار عبد محمدقوى/ الكهرباء 69

الثانيصباحيذكرمهند ستار هاديقوى/ الكهرباء 70

الثانيصباحيذكرضاري فليح حسنقوى/ الكهرباء 71

الثانيصباحيذكرعلي حسين حسنقوى/ الكهرباء 72

الثانيصباحيذكرجالل حاتم رسولقوى/ الكهرباء 73


