
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

ن مهديقوى/الكهرباء1 اولصباحيانثىابتسام حسي 

نقوى/الكهرباء2 اولصباحيذكراحسان كوكز حسي 

اولصباحيانثىاحالم حسن كاظمقوى/الكهرباء3

اولصباحيانثىاحالم ظاهر محسنقوى/الكهرباء4

ن اسماعيلقوى/الكهرباء5 اولصباحيذكراحمد حسي 

اولصباحيانثىازهار عبد زيدقوى/الكهرباء6

نقوى/الكهرباء7 اولصباحيانثىازهار هاشم ياسي 

اولصباحيانثىافراح دمحم نيازيقوى/الكهرباء8

اولصباحيانثىاسيل جواد عبد هللاقوى/الكهرباء9

نقوى/الكهرباء10 اولصباحيانثىاشواق نعمة حسي 

اولصباحيانثىاقبال شباط عبد الكاظمقوى/الكهرباء11

ن صاحبقوى/الكهرباء12 اولصباحيانثىآمال مفي 

اولصباحيذكرامان فليح حسنقوى/الكهرباء13

اولصباحيذكرامجد حميد عبد الرزاققوى/الكهرباء14

ي وداعهقوى/الكهرباء15 اولصباحيانثىامل ناح 

ن دمحمقوى/الكهرباء16 ة حسي  اولصباحيانثىامي 

ي عباسقوى/الكهرباء17 ة ناح  اولصباحيانثىامي 

ةقوى/الكهرباء18 ن اولصباحيانثىانتصار بشتاوه حمي 

اولصباحيانثىانعام ابراهيم دمحمقوى/الكهرباء19

اولصباحيانثىانعام جواد جي قوى/الكهرباء20

اولصباحيانثىانعام كاظم دمحم عليقوى/الكهرباء21

يقوى/الكهرباء22
اولصباحيانثىانوار نعمة غثن

اولصباحيذكرانور اسماعيل شنانقوى/الكهرباء23

ن احمدقوى/الكهرباء24 اولصباحيانثىاوهام حسي 

اولصباحيذكراياد سعد مهديقوى/الكهرباء25

اولصباحيانثىايمان جواد غالمقوى/الكهرباء26

اولصباحيذكرباسم ابراهيم عليقوى/الكهرباء27

ى علي شهيدقوى/الكهرباء28
اولصباحيانثىبشر

اولصباحيانثىتغريد عبد االمي  نارصقوى/الكهرباء30

ي خضي قوى/الكهرباء32 اولصباحيذكرثامر ناح 

اولصباحيانثىثمينة عبد االمي  هاديقوى/الكهرباء33

اولصباحيذكرجاسم دمحم خشمانقوى/الكهرباء34

ة عبيد خضي قوى/الكهرباء35 اولصباحيانثىجي 

يفقوى/الكهرباء36 اولصباحيذكرجعفر هادي شر

اولصباحيذكرجواد حسن كاظمقوى/الكهرباء37

اولصباحيذكرجواد سلمان صنكورقوى/الكهرباء38

ي احمدقوى/الكهرباء39
ن
اولصباحيذكرحاتم كاف

اولصباحيذكرحازم ابراهيم عليقوى/الكهرباء40

يصباحيذكرحامد عبيد حسنقوى/الكهرباء41
ن
ثائ

يصباحيذكرحسن عبد الرزاق مجيدقوى/الكهرباء42
ن
ثائ

اولصباحيذكرحسن غالي عبودقوى/الكهرباء43

 حميد عبد عليقوى/الكهرباء44
ن يصباحيذكرحسي 

ن
ثائ

ن سليمان دباسقوى/الكهرباء45 يصباحيذكرحسي 
ن
ثائ

ن مجيد كريمقوى/الكهرباء46 يصباحيذكرحسي 
ن
ثائ

ن مهدي هاديقوى/الكهرباء47 اولصباحيذكرحسي 

ن نجم عبد هللاقوى/الكهرباء48 اولصباحيذكرحسي 

اولصباحيذكرحمزة عبد زيد غاليقوى/الكهرباء49

اولصباحيانثىحميدة سوادي كوارقوى/الكهرباء50

اولصباحيذكرحيدر ابراهيم حسنقوى/الكهرباء51

اولصباحيذكرحيدر شاكر عاشورقوى/الكهرباء53

يصباحيذكرحيدر صالح مهديقوى/الكهرباء54
ن
ثائ

 عبد عليقوى/الكهرباء55
ن اولصباحيذكرحيدر عبد الحسي 



يصباحيذكرحيدر محسن كاظمقوى/الكهرباء56
ن
ثائ

اولصباحيانثىحنان هادي داودقوى/الكهرباء57

اولصباحيذكرخالد عبد الصاحب جوادقوى/الكهرباء58

اولصباحيذكرخالد عبد الهادي مهديقوى/الكهرباء59

اولصباحيانثىخالدة سوادي حلوقوى/الكهرباء60

اولصباحيانثىخالدة عبد هللا محمودقوى/الكهرباء61

نقوى/الكهرباء62 اولصباحيانثىخديجة عبد الزهرة حسي 

اولصباحيانثىخديجة عبيد وحيدقوى/الكهرباء63

اولصباحيانثىخولة خزعل محسنقوى/الكهرباء64

اولصباحيانثىخولة معز جابرقوى/الكهرباء65

اولصباحيانثىذكرى عبد الكريم نوشادقوى/الكهرباء66

ن مشايقوى/الكهرباء67 اولصباحيذكررزاق حسي 

يقوى/الكهرباء68
ن
اولصباحيذكررشيد مصطفن صوف

يصباحيذكررضا عباس حمزةقوى/الكهرباء69
ن
ثائ

اولصباحيانثىرضية رزاق غازيقوى/الكهرباء70

اولصباحيذكررمح ستار لفتهقوى/الكهرباء71

نقوى/الكهرباء72 يصباحيذكررياض مهدي حسي 
ن
ثائ

اولصباحيذكرزمان صاحب هاديقوى/الكهرباء73

نقوى/الكهرباء74 اولصباحيانثىزهرة حمزة حسي 

اولصباحيانثىزهرة عبودي جاسمقوى/الكهرباء75

اولصباحيانثىزهوري كاظم جوادقوى/الكهرباء76

اولصباحيذكرزهي  كاظم عيىسقوى/الكهرباء77

اولصباحيذكرزياد طارق محمودقوى/الكهرباء78

يصباحيذكرزيد دمحم صالحقوى/الكهرباء79
ن
ثائ

نقوى/الكهرباء80 ساجدة علي حسي 
اولصباحيانثى

اولصباحيذكرسحر قحطان عبد الكريمقوى/الكهرباء81

اولصباحيذكرسحر يحث  عبد الرزاققوى/الكهرباء82

سعاد علي خليفةقوى/الكهرباء83
اولصباحيانثى

اولصباحيذكرسعد جياد شاهرقوى/الكهرباء84

اولصباحيذكرسعد عبد الزهرة شلشقوى/الكهرباء85

اولصباحيذكرسعد عبد الواحد عليقوى/الكهرباء86

اولصباحيذكرسالم عبد الرحمن مصطفنقوى/الكهرباء87

اولصباحيانثىسليمة صاحب عليقوى/الكهرباء88

اولصباحيانثىسليمة صالل راهيقوى/الكهرباء89

اولصباحيانثىسليمة عبد زغي قوى/الكهرباء90

نقوى/الكهرباء91 اولصباحيانثىسندس كاظم عبد الحسي 

اولصباحيانثىسهام كاطع عبد الكريمقوى/الكهرباء92

اولصباحيانثىسؤدد حاكم حسنقوى/الكهرباء93

اولصباحيانثىسوسن قاسم كاظمقوى/الكهرباء94

سوزان نشات عليقوى/الكهرباء95
اولصباحيانثى

يصباحيذكرشي  محسن عليقوى/الكهرباء96
ن
ثائ

اولصباحيذكرصاحب عبود سلمانقوى/الكهرباء97

يصباحيذكرصادق عبد العباس شبالويقوى/الكهرباء98
ن
ثائ

يصباحيذكرصفاء عدنان سلمانقوى/الكهرباء99
ن
ثائ

ن موىسقوى/الكهرباء100 اولصباحيذكرطالب حسي 

يصباحيذكرطعمة عبد دمحمقوى/الكهرباء101
ن
ثائ

اولصباحيذكرضياء كريم رشيدقوى/الكهرباء102

اولصباحيذكرعامر كاظم دمحمقوى/الكهرباء103

اولصباحيذكرعباس حمزة تومانقوى/الكهرباء104

اولصباحيذكرعباس نعمة جودةقوى/الكهرباء105

يقوى/الكهرباء106
ن
اولصباحيذكرعبد الحسن عبد االمي  شائ

اولصباحيذكرعبد الحسن محسن دمحم عليقوى/الكهرباء107

اولصباحيذكرعبد الرحمن علي عبد الرحمنقوى/الكهرباء108

اولصباحيذكرعبد السادة محمود مشكورقوى/الكهرباء109

يصباحيذكرعبد الشهيد عبد علي عبد الشهيدقوى/الكهرباء110
ن
ثائ



يصباحيذكرعبد الكريم مهدي احمدقوى/الكهرباء111
ن
ثائ

يصباحيذكرعبد الهادي عبد االمي  كشمي قوى/الكهرباء112
ن
ثائ

اولصباحيانثىعبي  هاشم عبد هللاقوى/الكهرباء113

يصباحيذكرعدنان محسن ديوانقوى/الكهرباء114
ن
ثائ

اولصباحيانثىعدوية غازي عبدقوى/الكهرباء115

يصباحيذكرعصام شاكر جوديقوى/الكهرباء116
ن
ثائ

اولصباحيذكرعالوي هويدي حاللقوى/الكهرباء117

اولصباحيانثىعلياء فالح صيهودقوى/الكهرباء118

اولصباحيذكرعلي بدر سالمقوى/الكهرباء119

ن عبد تيانقوى/الكهرباء120 اولصباحيذكرعلي حسي 

نقوى/الكهرباء121 اولصباحيذكرعلي عباس حسي 

ن عذابقوى/الكهرباء122 اولصباحيذكرعلي عبد الحسي 

زوينقوى/الكهرباء123 ن مي  اولصباحيذكرعلي عبد الحسي 

اولصباحيذكرعلي عبد عونقوى/الكهرباء124

اولصباحيذكرعلي عدنان دمحمقوى/الكهرباء125

اولصباحيذكرعلي عبد اليمة طاهرقوى/الكهرباء126

يصباحيذكرعلي عواد دمحم حسنقوى/الكهرباء128
ن
ثائ

اولصباحيذكرعلي كامل عبودقوى/الكهرباء129

اولصباحيذكرعلي كتاب حسنقوى/الكهرباء130

اولصباحيذكرعلي محمود مهديقوى/الكهرباء131

اولصباحيذكرعلي محي نظيفقوى/الكهرباء132

اولصباحيذكرعلي هادي عطيهقوى/الكهرباء133

اولصباحيذكرعماد كاظم حسونقوى/الكهرباء134

ن جاسمقوى/الكهرباء135 اولصباحيذكرغانم حسي 

ي صاحب جي قوى/الكهرباء136
اولصباحيذكرغثن

اولصباحيذكرفارس كريم حسنقوى/الكهرباء137

اولصباحيانثىفاطمة عبد عطشانقوى/الكهرباء138

اولصباحيانثىفاطمة وليد مردانقوى/الكهرباء139

ي شياعقوى/الكهرباء140
اولصباحيذكرفاهم راضن

يقوى/الكهرباء141
اولصباحيانثىفائزة جعفر راضن

اولصباحيانثىفطم كريم عبد هللاقوى/الكهرباء142

اولصباحيذكرقاسم جابر دمحمقوى/الكهرباء143

اولصباحيذكرقاسم عالم مطلبقوى/الكهرباء144

اولصباحيذكرقيس جابر جاسمقوى/الكهرباء145

يصباحيذكركاوه جمال دمحم صالحقوى/الكهرباء146
ن
ثائ

يصباحيذكركمال إرحيم دمحمقوى/الكهرباء147
ن
ثائ

اولصباحيانثىكوثر كاظم مطشرقوى/الكهرباء148

اولصباحيذكرماجد نارص كريمقوى/الكهرباء149

اولصباحيذكرمالك صالح عبد الرزاققوى/الكهرباء150

ن عبدقوى/الكهرباء151 اولصباحيذكرلقمان ياسي 

اولصباحيانثىمائدة محمود خضي قوى/الكهرباء152

اولصباحيذكرمايد شاكر عيدانقوى/الكهرباء153

اولصباحيذكردمحم تايه كريديقوى/الكهرباء154

يقوى/الكهرباء155  عبد االمي  عبد النث 
ن اولصباحيذكردمحم حسي 

يفقوى/الكهرباء156 اولصباحيذكردمحم حمد كريم حمه شر

يصباحيذكردمحم رضا مهديقوى/الكهرباء157
ن
ثائ

يصباحيذكردمحم شياع عبيسقوى/الكهرباء158
ن
ثائ

اولصباحيذكردمحم طاهر عبودقوى/الكهرباء159

ن حيدرقوى/الكهرباء160 ن حسي  اولصباحيذكردمحم عبد الحسي 

يصباحيذكردمحم عبد الخالق عليقوى/الكهرباء161
ن
ثائ

اولصباحيذكردمحم عبد عون داودقوى/الكهرباء162

يصباحيذكردمحم عثمان احمدقوى/الكهرباء163
ن
ثائ

اولصباحيذكردمحم علي عبد الزهرةقوى/الكهرباء164

يقوى/الكهرباء165 اولصباحيذكردمحم مهدي ناح 

يصباحيذكرمحمود علي حسنقوى/الكهرباء166
ن
ثائ



يقوى/الكهرباء167
ن
اولصباحيانثىمثن شاكر حسائ

اولصباحيانثىمثن كامل ثامرقوى/الكهرباء168

اولصباحيانثىمثن يعقوب هاديقوى/الكهرباء169

اولصباحيذكرمنعم حميد عبد االمي قوى/الكهرباء170

يصباحيذكرمؤيد عبد الحمزة دمحمقوى/الكهرباء171
ن
ثائ

ي كريم برغوثقوى/الكهرباء172 اولصباحيذكرمي 

اولصباحيانثىنادية دمحم حسن موىسقوى/الكهرباء173

ن زغي قوى/الكهرباء174 اولصباحيذكرنارص عبد الحسي 

يصباحيذكرنزار طالب عليقوى/الكهرباء175
ن
ثائ

ن صاحبقوى/الكهرباء176 اولصباحيانثىنشين عبد الحسي 

اولصباحيانثىنهلة كريم نجمقوى/الكهرباء177

اولصباحيانثىهدى حبيب داودقوى/الكهرباء178

 عليقوى/الكهرباء179
ن اولصباحيانثىهناء حسي 

اولصباحيانثىهناء ظاهر طهقوى/الكهرباء180

اولصباحيانثىهناء كاظم عبودقوى/الكهرباء181

اولصباحيانثىيشى حسن كاظمقوى/الكهرباء182

اولصباحيذكريوسف جواد كاظمقوى/الكهرباء183

اولصباحيذكريوسف عبد الرحمن قادرقوى/الكهرباء184

يصباحيذكرخليل ابراهيممكائن كهربائية/الكهرباء185
ن
ثائ

 علي حريزمكائن كهربائية/الكهرباء186
ن يصباحيذكرحسي 

ن
ثائ

يصباحيذكرسامي عبد الحميدمكائن كهربائية/الكهرباء187
ن
ثائ

يصباحيذكرعبد الكريم مهدي عطيةمكائن كهربائية/الكهرباء188
ن
ثائ

يصباحيذكرعالء هادي صالحالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء189
ن
ثائ

يالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء190 يصباحيذكرجبار عبد تعوئ 
ن
ثائ

يف سلمانالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء191 يصباحيذكرعلي شر
ن
ثائ

يصباحيذكرمصطفن عبد هللا علي التاسيسات الكهربائية/الكهرباء192
ن
ثائ

ي مخيفالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء193
يصباحيذكرعادل راضن

ن
ثائ

يصباحيذكرعراك عبد محسن التاسيسات الكهربائية/الكهرباء194
ن
ثائ

يصباحيذكرجليل كاظم ذلولالتاسيسات الكهربائية/الكهرباء195
ن
ثائ


