
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

يصباحيانثىابتهال اسماعيل حاجمقوى/كهرباء 1
 
ثائ

يصباحيانثىابتهال شاكرسلمانقوى/كهرباء 2
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد عادل عباسقوى/كهرباء 3

ي مطوحقوى/كهرباء 4
اولصباحيانثىاخالص ماض 

اولصباحيانثىازهار رحيم دحامقوى/كهرباء 5

اسماء عبد العالي عبد اليمةقوى/كهرباء 6
اولصباحيانثى

اولصباحيانثىافراح عبد الصاحب جوادقوى/كهرباء 7

يصباحيانثىاقبال صاحب كاظمقوى/كهرباء 8
 
ثائ

اولصباحيانثىامل احمد عبد هللاقوى/كهرباء 9

اولصباحيانثىامل جبار كريمقوى/كهرباء 10

اولصباحيذكرامير قاسم عبد الحسير قوى/كهرباء 11

يقوى/كهرباء 12
ة علي راض  امير

اولصباحيانثى

انباء علي حسونقوى/كهرباء 13
يصباحيانثى

 
ثائ

اولصباحيانثىتماض  برهان مذروبقوى/كهرباء 14

يصباحيانثىجنان عبودي دمحمقوى/كهرباء 15
 
ثائ

اولصباحيانثىجنان كاظم رضاقوى/كهرباء 16

اولصباحيانثىجنان مسلم جبارقوى/كهرباء 17

اولصباحيانثىجنان نعمة دمحمقوى/كهرباء 18

يصباحيذكرجواد هادي عطيةقوى/كهرباء 19
 
ثائ

اولصباحيذكرحسن بطاح بري    جقوى/كهرباء 20

اولصباحيذكرحسن عبد الهادي عبد الرزاققوى/كهرباء 21

يصباحيذكرحسون دمحم احمدقوى/كهرباء 22
 
ثائ

يصباحيذكرحسير  عالوي عبد الزهرةقوى/كهرباء 23
 
ثائ

اولصباحيذكرحفاظ حسن عباسقوى/كهرباء 24

يصباحيانثىحمدية نوماس جاسمقوى/كهرباء 25
 
ثائ

اولصباحيانثىحميدة هادي جاسمقوى/كهرباء 26

اولصباحيانثىحوراء عبد الحسن رسولقوى/كهرباء 27

اولصباحيذكرحيدر كاظم محسنقوى/كهرباء 28

اولصباحيذكرحيدر كاظم محمودقوى/كهرباء 29

اولصباحيانثىختام طالب شهاب قوى/كهرباء 30

اولصباحيانثىدجلة ناظم عبد هللاقوى/كهرباء 31

اولصباحيانثىذكرى عبد الزهرة مهديقوى/كهرباء 32

اولصباحيذكررائد عبد خلفقوى/كهرباء 33

ي شاكر عبدقوى/كهرباء 34
اولصباحيذكرراض 

اولصباحيانثىرافلة دمحم باقر عبدقوى/كهرباء 35

يصباحيانثىرحيمة كوش عطيةقوى/كهرباء 36
 
ثائ

يصباحيذكررزاق نعمة ظاهرقوى/كهرباء 37
 
ثائ

يصباحيذكررسول كامل عليويقوى/كهرباء 38
 
ثائ

يصباحيذكررسول مطرود فضيلقوى/كهرباء 39
 
ثائ

اولصباحيانثىرشا حسون طالبقوى/كهرباء 40

اولصباحيذكررضوان عبد هللا صالحقوى/كهرباء 41

اولصباحيانثىزهرة جبار ناضقوى/كهرباء 42

يقوى/كهرباء 43
اولصباحيانثىزينب حسير  تق 

يصباحيانثىزينب دمحم عبد زيدقوى/كهرباء 44
 
ثائ

اولصباحيانثىساجدة سوادي حلوقوى/كهرباء 45

اولصباحيانثىرسور محمود عيىسقوى/كهرباء 46

سعدية عبد الرضا عليقوى/كهرباء 47
اولصباحيانثى

يصباحيذكرسالم عباس دمحمقوى/كهرباء 48
 
ثائ

اولصباحيانثىسهاد مهدي حسنقوى/كهرباء 49

اولصباحيانثىشذى يعقوب يوسفقوى/كهرباء 50



وق كريم سعيدقوى/كهرباء 51 اولصباحيانثىرسر

يصباحيانثىصبا عبد الرحيم حاتمقوى/كهرباء 52
 
ثائ

يصباحيذكرصباح هادي صالحقوى/كهرباء 53
 
ثائ

يصباحيانثىصبيحة هادي عباسقوى/كهرباء 54
 
ثائ

اولصباحيانثىضمياء جواد عودةقوى/كهرباء 55

عاتقة احمد عليقوى/كهرباء 56
يصباحيانثى

 
ثائ

اولصباحيذكرعامر عبد علي عبودقوى/كهرباء 57

اولصباحيذكرعباس ناض حسير قوى/كهرباء 58

يصباحيذكرعبد علي عبد الواحد وناسقوى/كهرباء 59
 
ثائ

يقوى/كهرباء 60 يصباحيانثىعدوية خضير مير
 
ثائ

اولصباحيذكرعدي مسافر كريمقوى/كهرباء 61

اولصباحيذكرعرفان عدنان دمحمقوى/كهرباء 62

يصباحيذكرعقيل جعفر سعيدقوى/كهرباء 63
 
ثائ

يصباحيذكرعلي حميد ظاهرقوى/كهرباء 64
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي عبد الحسير  مرادقوى/كهرباء 65

اولصباحيذكرعلي عكلو ساجتقوى/كهرباء 66

اولصباحيانثىعليه عبد زيد ياسير قوى/كهرباء 67

يصباحيذكرعماد عبد زيد عطيهقوى/كهرباء 68
 
ثائ

اولصباحيانثىعواطف عبادي حبيبقوى/كهرباء 69

اولصباحيانثىغيداء اسماعيل دمحمقوى/كهرباء 70

يصباحيذكرفارس عباس حسير قوى/كهرباء 71
 
ثائ

فاطمة شاكر عليقوى/كهرباء 72
اولصباحيانثى

اولصباحيانثىفتحية عطيوي حداد قوى/كهرباء 73

يصباحيانثىفيحاء جبار عباديقوى/كهرباء 74
 
ثائ

اولصباحيذكركاظم عبد زيد واليقوى/كهرباء 75

اولصباحيانثىلجير  حسن عمرانقوى/كهرباء 76

اولصباحيانثىلمياء دمحم جبارقوى/كهرباء 77

يصباحيذكرليث حاتم عبد الكريمقوى/كهرباء 78
 
ثائ

اولصباحيانثىليل جبير حسير قوى/كهرباء 79

اولصباحيانثىليل كاظم مهديقوى/كهرباء 80

اولصباحيانثىليل ناض كاظمقوى/كهرباء 81

يصباحيانثىماجدة خلف جاسبقوى/كهرباء 82
 
ثائ

اولصباحيانثىماجدة رزاق محسنقوى/كهرباء 83

اولصباحيذكردمحم عباس عبد الحسير  قوى/كهرباء 84

يصباحيذكردمحم ياسير  خضيرقوى/كهرباء 85
 
ثائ

يصباحيذكردمحم حياوي دمحمقوى/كهرباء 86 ثائ 

اولصباحيانثىمرفت رعد حسير قوى/كهرباء 87

اولصباحيانثىمث  دمحم رضا دمحم عليقوى/كهرباء 88

يصباحيانثىمث  مسلم مهديقوى/كهرباء 89 ثائ 

اولصباحيانثىمها حسن عبدالرزاققوى/كهرباء 90

اولصباحيانثىمها شاكر عبدالزهرةقوى/كهرباء 91

مي طالب عبدالواحد قوى/كهرباء 92
اولصباحيانثى

اولصباحيانثىنادية فائق دمحم باقر قوى/كهرباء 93

يصباحيانثىناهدة عبدالزهرة دمحم صالح قوى/كهرباء 94 ثائ 

اولصباحيذكرنجالء صاحب دمحم قوى/كهرباء 95

نظير تالي راهي قوى/كهرباء 96
يصباحيانثى ثائ 

يصباحيانثىنهاد رزاق عبدالحسير  قوى/كهرباء 97 ثائ 

يصباحيانثىنهاد طارق عبد الجليلقوى/كهرباء 98 ثائ 

يصباحيانثىنهاد عبد الكاظم وداعةقوى/كهرباء 99 ثائ 

هدى عبدالكريم مكي قوى/كهرباء 100
اولصباحيانثى

ي حسير  قوى/كهرباء 101
 
يصباحيانثىهناء شوئ ثائ 

يصباحيانثىهناءمهدي عبدالحسير  قوى/كهرباء 102 ثائ 



اولصباحيانثىهند غازي ابراهيم قوى/كهرباء 103

اولصباحيانثىوسن كاظم سعدقوى/كهرباء 104


