
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

اولصباحيانثىابتهال ترتيب ساهيالمكائن الكهربائية/الكهرباء1

ي كاطعالمكائن الكهربائية/الكهرباء2 اولصباحيذكراحمد حرئ 

اولصباحيذكراحمد رحمه دمحمالمكائن الكهربائية/الكهرباء3

يصباحيذكراحمد شهيد رحمنالمكائن الكهربائية/الكهرباء4
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد طاهر محسنالمكائن الكهربائية/الكهرباء5

اولصباحيانثىازدهار حسن عبد السادةالمكائن الكهربائية/الكهرباء6

اولصباحيانثىاسو لطيف محي الدينالمكائن الكهربائية/الكهرباء7

اولصباحيانثىامل جب  عباسالمكائن الكهربائية/الكهرباء8

يصباحيذكرامي   موىس دمحمالمكائن الكهربائية/الكهرباء9
 
ثائ

اولصباحيانثىانتصار حميد عبودالمكائن الكهربائية/الكهرباء10

اولصباحيذكرباسم حسي   حسنالمكائن الكهربائية/الكهرباء11

اولصباحيذكرباسم كاظم عراكالمكائن الكهربائية/الكهرباء12

اولصباحيذكرباقر فيصل عبد الزهرةالمكائن الكهربائية/الكهرباء13

اولصباحيذكرثائر غازي جاسمالمكائن الكهربائية/الكهرباء14

يصباحيذكرجاسم حمزة رحمنالمكائن الكهربائية/الكهرباء15
 
ثائ

اولصباحيذكرجاسم دمحم جاسمالمكائن الكهربائية/الكهرباء16

اولصباحيانثىجنان صادق صالحالمكائن الكهربائية/الكهرباء17

اولصباحيذكرحاتم جياد جيجانالمكائن الكهربائية/الكهرباء18

يصباحيذكرحارث عبد المحسن مهناالمكائن الكهربائية/الكهرباء19
 
ثائ

ي صادقالمكائن الكهربائية/الكهرباء20
 
اولصباحيذكرحامد حسوئ

اولصباحيذكرحسن هادي عبد عليالمكائن الكهربائية/الكهرباء21

اولصباحيذكرحسي   شالكة سلمانالمكائن الكهربائية/الكهرباء22

اولصباحيذكرحسي   ظاهر موازيالمكائن الكهربائية/الكهرباء23

يصباحيذكرحمزة جاسم جالبالمكائن الكهربائية/الكهرباء24
 
ثائ

اولصباحيذكرحمزة كريم جبارالمكائن الكهربائية/الكهرباء25

يصباحيذكرحياوي حمزة فياضالمكائن الكهربائية/الكهرباء26
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر عباس عليالمكائن الكهربائية/الكهرباء27

اولصباحيذكرحيدر عبد علي عبد الحسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء28

اولصباحيذكرحيدر غازي بريسمالمكائن الكهربائية/الكهرباء29

اولصباحيذكرخالد شاكر حمزةالمكائن الكهربائية/الكهرباء30

اولصباحيذكرخضب  عباس سلمانالمكائن الكهربائية/الكهرباء31

ي نارص حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء32
اولصباحيذكرراض 

اولصباحيانثىرجاء منصور كاظمالمكائن الكهربائية/الكهرباء33

اولصباحيذكررزاق حاجم سلطانالمكائن الكهربائية/الكهرباء34

يصباحيذكرزهب  محسن حبيبالمكائن الكهربائية/الكهرباء35
 
ثائ

يصباحيانثىزينب غالم لفتهالمكائن الكهربائية/الكهرباء36
 
ثائ

اولصباحيانثىساجده طاهر جلوبالمكائن الكهربائية/الكهرباء37

اولصباحيذكرسالم منعم كاظمالمكائن الكهربائية/الكهرباء38

اولصباحيانثىسعاد فاضل عجيلالمكائن الكهربائية/الكهرباء39

يصباحيذكرسعد حسي   عباسالمكائن الكهربائية/الكهرباء40
 
ثائ

اولصباحيذكرسعد عبد الجبار احمدالمكائن الكهربائية/الكهرباء41

اولصباحيذكرسعد وعيل خضب المكائن الكهربائية/الكهرباء42

اولصباحيذكرسعيد فارس دهشالمكائن الكهربائية/الكهرباء43

ة سوادي حماديالمكائن الكهربائية/الكهرباء44 اولصباحيانثىسفب 

اولصباحيذكرسالم كاظم حسنالمكائن الكهربائية/الكهرباء45

اولصباحيانثىسلىم فاضل خليلالمكائن الكهربائية/الكهرباء46

يصباحيانثىسناء دمحم سعدونالمكائن الكهربائية/الكهرباء47
 
ثائ

اولصباحيانثىسندس هادي عبد العزيزالمكائن الكهربائية/الكهرباء48

اولصباحيذكرسمب  جميل خشمالمكائن الكهربائية/الكهرباء49

اولصباحيانثىعذراء هاشم اسماعيلالمكائن الكهربائية/الكهرباء50



يالمكائن الكهربائية/الكهرباء51 اولصباحيذكرسمب  عبد النث 

يصباحيذكرسلمان نعمة عبودالمكائن الكهربائية/الكهرباء52
 
ثائ

ي عبد الرضا دمحمالمكائن الكهربائية/الكهرباء53
 
يصباحيذكرشوق

 
ثائ

اولصباحيذكرصادق عبد عون مصحبالمكائن الكهربائية/الكهرباء54

اولصباحيذكرصادق نعمة حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء55

اولصباحيذكرعادل شالكه موىسالمكائن الكهربائية/الكهرباء56

اولصباحيذكرعادل علي عبد الحسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء57

يصباحيذكرعارف عبد نور كاظمالمكائن الكهربائية/الكهرباء58
 
ثائ

يصباحيذكرعباس داود عبيسالمكائن الكهربائية/الكهرباء59
 
ثائ

يصباحيذكرعباس صالح مهديالمكائن الكهربائية/الكهرباء60
 
ثائ

يصباحيذكرعباس عاشور محسنالمكائن الكهربائية/الكهرباء61
 
ثائ

يصباحيذكرعباس عايش سبطالمكائن الكهربائية/الكهرباء62
 
ثائ

يصباحيذكرعباس عاكول تعيبالمكائن الكهربائية/الكهرباء63
 
ثائ

يصباحيذكرعباس عبد الكاظمالمكائن الكهربائية/الكهرباء64
 
ثائ

يصباحيذكرعباس فاضل حسونالمكائن الكهربائية/الكهرباء65
 
ثائ

يصباحيذكرعباس عيدان حسنالمكائن الكهربائية/الكهرباء66
 
ثائ

يفالمكائن الكهربائية/الكهرباء67 اولصباحيذكرعبد الحسن احمد شر

اولصباحيذكرعبيد هادي حافظالمكائن الكهربائية/الكهرباء68

يصباحيذكرعدنان عباس كريمالمكائن الكهربائية/الكهرباء69
 
ثائ

اولصباحيذكرعزيز هاشم حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء70

اولصباحيذكرعقيل عبد العالي مهديالمكائن الكهربائية/الكهرباء71

يصباحيذكرعالء احمد كاظمالمكائن الكهربائية/الكهرباء72
 
ثائ

اولصباحيذكرعالء حسي   عباسالمكائن الكهربائية/الكهرباء73

يصباحيذكرعلوان جابر نحوالمكائن الكهربائية/الكهرباء74
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي رسول رشيدالمكائن الكهربائية/الكهرباء75

اولصباحيذكرعلي صالح مهديالمكائن الكهربائية/الكهرباء76

اولصباحيذكرعلي عباس حسي   االنصاريالمكائن الكهربائية/الكهرباء77

يصباحيذكرعلي عبد الرزاق طعمةالمكائن الكهربائية/الكهرباء78
 
ثائ

يصباحيذكرعلي عزيز مطشرالمكائن الكهربائية/الكهرباء79
 
ثائ

اولصباحيذكرعماد حاكم موىسالمكائن الكهربائية/الكهرباء80

اولصباحيذكرعماد نجم عبد هللاالمكائن الكهربائية/الكهرباء81

يصباحيذكرعقيل دمحم سعيدالمكائن الكهربائية/الكهرباء82
 
ثائ

يصباحيذكرفخر الدين دمحم وليالمكائن الكهربائية/الكهرباء83
 
ثائ

يصباحيذكرفالح عبد الحسن هاشمالمكائن الكهربائية/الكهرباء84
 
ثائ

يصباحيذكرفليح حسن حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء85
 
ثائ

يالمكائن الكهربائية/الكهرباء86
 
ي منائ

 
اولصباحيذكركاظم حسوئ

اولصباحيذكركامل دريول عليالمكائن الكهربائية/الكهرباء87

يصباحيذكركريم حمزة نجمالمكائن الكهربائية/الكهرباء88
 
ثائ

يصباحيذكركريم حمود يوسفالمكائن الكهربائية/الكهرباء89
 
ثائ

اولصباحيذكركريم زاير عبدالمكائن الكهربائية/الكهرباء90

اولصباحيذكركريم عبيس ابو حليلالمكائن الكهربائية/الكهرباء91

يصباحيذكركريم نايف كرماشالمكائن الكهربائية/الكهرباء92
 
ثائ

اولصباحيذكرماجد حسي   عبد العباسالمكائن الكهربائية/الكهرباء93

اولصباحيذكرماجد عبد االمب  عبد هللاالمكائن الكهربائية/الكهرباء94

اولصباحيذكرماجد عبد الحميد حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء95

اولصباحيذكرمحسن هاتف يامرالمكائن الكهربائية/الكهرباء96

اولصباحيذكرماجد كاظم ممنونالمكائن الكهربائية/الكهرباء97

اولصباحيانثىماجدة كوكز حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء98

اولصباحيانثىماجدة محمود احمدالمكائن الكهربائية/الكهرباء99

اولصباحيانثىمائدة نصيف جاسمالمكائن الكهربائية/الكهرباء100

ي جيادالمكائن الكهربائية/الكهرباء101
اولصباحيذكرمحسن راض 

اولصباحيذكرمحسن فرج عكالالمكائن الكهربائية/الكهرباء102



اولصباحيذكردمحم حميد دمحمالمكائن الكهربائية/الكهرباء103

اولصباحيذكردمحم عبود دمحمالمكائن الكهربائية/الكهرباء104

اولصباحيذكردمحم عبيد بديويالمكائن الكهربائية/الكهرباء105

اولصباحيذكردمحم علي حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء106

اولصباحيذكردمحم مجلك نصارالمكائن الكهربائية/الكهرباء107

يصباحيذكردمحم محسن حبيبالمكائن الكهربائية/الكهرباء108
 
ثائ

اولصباحيذكردمحم مظلوم عبدالمكائن الكهربائية/الكهرباء109

اولصباحيانثىمريم حلو حسي  المكائن الكهربائية/الكهرباء110

اولصباحيذكرمزهر محيسن جابرالمكائن الكهربائية/الكهرباء111

اولصباحيذكرمصطف  دمحم رضا جعفرالمكائن الكهربائية/الكهرباء112

يصباحيذكرمنب  بشب  عبد هللاالمكائن الكهربائية/الكهرباء113
 
ثائ

اولصباحيذكرمهدي عبطان مجهولالمكائن الكهربائية/الكهرباء114

اولصباحيذكرمؤيد عدنان طالبالمكائن الكهربائية/الكهرباء115

يصباحيذكرنزار احمد صالحالمكائن الكهربائية/الكهرباء116
 
ثائ

اولصباحيذكرنزار دمحم علي جابرالمكائن الكهربائية/الكهرباء117

يصباحيذكرنظام ابراهيم دمحمالمكائن الكهربائية/الكهرباء118
 
ثائ

اولصباحيذكرنبيل خليل ابراهيم المكائن الكهربائية/الكهرباء119

يصباحيذكرنبيل لقمان جعفرالمكائن الكهربائية/الكهرباء120
 
ثائ

اولصباحيذكرهادي طراد حمزةالمكائن الكهربائية/الكهرباء121

اولصباحيذكرهادي كريم ظاهرالمكائن الكهربائية/الكهرباء122

ي جميلالمكائن الكهربائية/الكهرباء123 يصباحيذكرهه فال حاح 
 
ثائ

اولصباحيذكروليد عطيه باقرالمكائن الكهربائية/الكهرباء124

اولصباحيانثىابتسام حسن عبد الزهرةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء125

اولصباحيذكرابراهيم كريم صالحالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء126

اولصباحيذكرابراهيم مالك رشيدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء127

اولصباحيذكرابراهيم دمحم نجمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء128

اولصباحيذكراحمد علوان عبد هللاالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء129

يصباحيذكراحمد علي عباسالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء130
 
ثائ

يصباحيذكراحمد هاشم دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء131
 
ثائ

يصباحيانثىافراح عبد العباس اسماعيلالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء132
 
ثائ

اولصباحيذكراكرم جواد حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء133

يالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء134
يصباحيذكراكرم عبد ضيف 

 
ثائ

يصباحيذكراياد حامد ياسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء135
 
ثائ

يصباحيانثىبان دمحم صالح مهديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء136
 
ثائ

يصباحيذكربشائر كريم عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء137
 
ثائ

بشتوان سامي فرجالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء138
يصباحيانثى

 
ثائ

يصباحيانثىبلقيس يوسف مايالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء139
 
ثائ

يصباحيذكربهاء رسول كاظمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء140
 
ثائ

يصباحيذكرثامر جاسم دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء141
 
ثائ

اولصباحيذكرثامر عبد هللا حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء142

يالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء143
اولصباحيذكرجاسم دمحم راض 

يصباحيذكرجاسم دمحم شبوتالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء144
 
ثائ

يصباحيذكرجاسم مسلم مهديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء145
 
ثائ

يصباحيذكرجب  مشاي مردادالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء146
 
ثائ

يصباحيذكرجعفر عمران دمحم سعيدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء147
 
ثائ

ي حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء148 اولصباحيذكرحاتم ناح 

اولصباحيذكرحامد بدر دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء149

ي كاطعالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء150
اولصباحيذكرحامد راض 

اولصباحيذكرحامد دمحم طاهرالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء151

اولصباحيذكرحبيب مكي شاكرالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء152

اولصباحيذكرحسن عبد علي حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء153

يصباحيذكرحسن علي دخيلالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء154
 
ثائ



اولصباحيذكرحسي   عبد هللا حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء155

ي شطيالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء156
اولصباحيانثىحكيمة راض 

اولصباحيذكرحليم عبيس مجباسالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء157

يصباحيذكرحمزة كاظم حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء158
 
ثائ

اولصباحيذكرحمودي عبد السادة حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء159

اولصباحيذكرحميد فرمان حماديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء160

اولصباحيذكرحيدر حاتم رضاالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء161

يالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء162
اولصباحيذكرحيدر عزيز سبث 

اولصباحيذكرحسن عبد الرزاق عبد الوهابالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء163

ي كاظمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء164 يصباحيذكرحيدر ناح 
 
ثائ

يصباحيذكرخالد رحيم عزيزالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء165
 
ثائ

يصباحيذكرخضب  عباس صاحبالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء166
 
ثائ

اولصباحيذكرخيون صبيح فهدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء168

يصباحيذكرداود سلمان عباسالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء169
 
ثائ

اولصباحيانثىدنيا تله مهديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء170

يصباحيذكررائد حميد حاكمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء171
 
ثائ

اولصباحيذكررافد خضب  كاظمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء172

اولصباحيذكرراهي زبالة جلوبالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء173

يصباحيذكرراهي كشاش شدهانالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء174
 
ثائ

يصباحيذكررعد عباس حدراويالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء175
 
ثائ

اولصباحيذكررعد نجم عبد الزهرةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء176

يصباحيذكررياض عبد الكاظم حمزةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء177
 
ثائ

اولصباحيانثىزينب جعفر محراثالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء178

اولصباحيذكرسامي عبد علي عباديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء179

يصباحيذكرسليم عبد علي غافلالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء180
 
ثائ

ي صدري نظامالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء181
يصباحيانثىسىه سيف 

 
ثائ

اولصباحيذكرسهل عباس عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء182

يالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء183 ي مهدي ناح 
 
يصباحيذكرشائ

 
ثائ

ي جاسمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء184 اولصباحيذكرشوكت ناح 

زاد احمد دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء185 يصباحيذكرشب 
 
ثائ

يصباحيذكرصادق عبد الستار عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء186
 
ثائ

يصباحيذكرصباح دمحم حلوالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء187
 
ثائ

اولصباحيذكرصفاء الدين ساميالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء188

يصباحيذكرعادل سعد هللا احمدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء189
 
ثائ

اولصباحيذكرعادل كطوف جلهمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء190

ي عبودالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء192 يصباحيذكرعامر ناح 
 
ثائ

اولصباحيذكرعايد جاهل هاديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء193

يصباحيذكرعباس عبيد عاضيالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء194
 
ثائ

اولصباحيذكرعباس علي حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء195

يصباحيذكرعبد الحميد رشاد بديويالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء196
 
ثائ

اولصباحيذكرعبد الرحمن احمد عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء197

اولصباحيذكرعبد هللا نجم عبيدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء198

ي عبودالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء199 اولصباحيذكرعبود صب 

اولصباحيذكرعالء عواد كاظمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء201

يصباحيذكرعلي احمد كاظمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء202
 
ثائ

يصباحيذكرعلي جاسم دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء203
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي حسن عطيهالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء204

اولصباحيذكرعلي حسن مهديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء205

اولصباحيذكرعلي رحيم طعمةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء206

اولصباحيذكرعلي رضا حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء207

اولصباحيذكرعلي عبد عبد الزهرةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء209

اولصباحيذكرعلي عبد عطيهالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء210



اولصباحيذكرعلي عناد دخيلالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء211

اولصباحيذكرعلي دمحم هذالالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء212

اولصباحيذكرعلي مهدي جب التاسيسات الكهربائية/الكهرباء213

اولصباحيذكرعماد صبحي عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء214

يصباحيذكرعماد فضل هيجلالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء215
 
ثائ

يصباحيذكرعيد حسي   فارسالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء216
 
ثائ

ي فخري عبد زيدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء217
يصباحيذكرغث 

 
ثائ

اولصباحيانثىفردوس عبيس عبودالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء218

يصباحيذكرفواز عزيز دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء220
 
ثائ

اولصباحيذكرفوزي حسن كاظمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء221

اولصباحيذكرفوزي شحان حسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء222

اولصباحيذكرفليح مكطوف كمرالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء223

يصباحيذكرقادر دمحم حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء224
 
ثائ

يالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء225 اولصباحيذكرقاسم عبيد باح 

يصباحيذكرقحطان عدنان تكهالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء226
 
ثائ

يصباحيذكركريم حميد عبد الكريمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء227
 
ثائ

 عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء229
يصباحيذكركلتان حسي  

 
ثائ

اولصباحيذكرلطيف عبد االمب  عباسالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء230

يصباحيذكرلؤي علي حسونالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء231
 
ثائ

اولصباحيانثىليل صاحب طاهرالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء232

يصباحيانثىليل عباس سواديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء233
 
ثائ

اولصباحيذكرماجد عبد العظيم رحيمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء234

اولصباحيذكرماجد كاظم غانمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء235

اولصباحيذكرمحسن بدري محسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء237

يصباحيذكرمحسن بربش عبدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء238
 
ثائ

يصباحيذكردمحم امي   دمحم علي مهديالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء239
 
ثائ

يصباحيذكردمحم حمزة نادرالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء240
 
ثائ

اولصباحيذكردمحم عزوز عبدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء241

اولصباحيذكردمحم علي عبيدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء242

يصباحيذكردمحم كاظم واليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء243
 
ثائ

يصباحيذكردمحم كامل جوادالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء244
 
ثائ

اولصباحيذكرمحمود شاكر سعيدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء245

اولصباحيذكرمسلم جمعة عبد الحسنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء246

يصباحيذكرمهدي جالب حمزةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء248
 
ثائ

يصباحيذكرمهدي رجب دمحمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء249
 
ثائ

يصباحيانثىنازك جليل صالحالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء250
 
ثائ

اولصباحيذكرنارص عبد الحسي   حبيبالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء251

اولصباحيذكرنبيل محمود عبد الحسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء252

اولصباحيذكرنجم عبد رشوالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء253

اولصباحيذكرنزار عبادي حبيبالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء254

اولصباحيانثىنشين علي حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء255

اولصباحيذكرنمب  تركي عطيهالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء256

اولصباحيانثىنوال مهدي عبد الحسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء257

يصباحيذكرهاشم  حسي   عنادالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء258
 
ثائ

يصباحيذكرهاشم سلمان حمزةالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء259
 
ثائ

اولصباحيانثىهدى حسي   حيدرالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء260

اولصباحيانثىهدى كاظم جوادالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء261

اولصباحيانثىهناء جاسم حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء262

هناء رسام عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء263
يصباحيانثى

 
ثائ

يصباحيانثىهناء عبد الواحد معنالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء264
 
ثائ

اولصباحيانثىهناء لطيف خزعلالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء265

يصباحيذكرهيثم حاتم جاسمالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء266
 
ثائ



اولصباحيانثىهيفاء عبد الرحمن حسي  التاسيسات الكهربائية/الكهرباء267

ي عبدالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء268
 
اولصباحيانثىواجدة صاق

ي عليالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء269 يصباحيانثىوجدان دمحم حاح 
 
ثائ

اولصباحيانثىوصال نجم عبد هللاالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء270


