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نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

يقوى/الكهرباء1 يصباحيذكرابراهيم حمود ناح 
 
ثائ

اولصباحيذكرانيس جبار شناوةقوى/الكهرباء2

يصباحيذكراثير وفقان بشيرقوى/الكهرباء3
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد جبار خضيرقوى/الكهرباء4

اولصباحيذكراحسان عالوي وحيدقوى/الكهرباء5

اولصباحيذكراحمد كاطع عباسقوى/الكهرباء6

اولصباحيذكراحمد جبار عبد عليقوى/الكهرباء7

يصباحيذكراحمد ظاهر جاسمقوى/الكهرباء8
 
ثائ

يصباحيذكراحمد عبد الحسير  عبد العباسقوى/الكهرباء9
 
ثائ

يصباحيذكراحمد عبد زيد خنفرقوى/الكهرباء10
 
ثائ

ي كاظمقوى/الكهرباء11 يصباحيذكراحمد مير
 
ثائ

يصباحيذكراحمد نجم عبدقوى/الكهرباء12
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد نعيم عبدقوى/الكهرباء13

اولصباحيذكرارشد محسن حسير قوى/الكهرباء14

يصباحيذكراركان شاكر عبد الحسير  قوى/الكهرباء15
 
ثائ

اولصباحيذكراسامة جهاد جي قوى/الكهرباء16

اولصباحيذكراسعد عبد الكاظم مهدي قوى/الكهرباء17

اولصباحياثن اشواق حمدان طالبقوى/الكهرباء18

يصباحيذكرآفاق رحيم زغيرقوى/الكهرباء19
 
ثائ

يصباحيذكرامجد بشر كريمقوى/الكهرباء20
 
ثائ

اولصباحيذكرامير  ماجد عبد الحسير قوى/الكهرباء21

اولصباحياثن انتصار كاظم جاسمقوى/الكهرباء22

اولصباحياثن انوار دمحم صالحقوى/الكهرباء23

اولصباحيذكراياد فيصل دمحمقوى/الكهرباء24

يصباحيذكرايهاب امير  عباسقوى/الكهرباء25
 
ثائ

اولصباحيذكرباسم اسماعيل عاجلقوى/الكهرباء26

اولصباحيذكرباسم حيدر خضيرقوى/الكهرباء27

يصباحيذكرباسم شعالن حرجانقوى/الكهرباء28
 
ثائ

يصباحيذكرثامر هادي غازيقوى/الكهرباء29
 
ثائ

اولصباحيذكرثائر عبد االمير جاسمقوى/الكهرباء30

اولصباحيذكرجابر عبد سلطانقوى/الكهرباء31

اولصباحيذكرجبار سلمان نارصقوى/الكهرباء32

يصباحيذكرجعفر عبد الكريم عودةقوى/الكهرباء33
 
ثائ

اولصباحيذكرحازم وحيد عيذقوى/الكهرباء34

يصباحيذكرحازم دمحم عودةقوى/الكهرباء35
 
ثائ

اولصباحيذكرحاكم نجم جي قوى/الكهرباء36

يصباحيذكرحاكم جي  هروانقوى/الكهرباء37
 
ثائ

اولصباحيذكرحاكم حمزة شناوةقوى/الكهرباء38

اولصباحيذكرحبيب مهدي حميدقوى/الكهرباء39

يصباحيذكرحسام حسن عليقوى/الكهرباء40
 
ثائ

اولصباحيذكرحسن هادي عباسقوى/الكهرباء41

يصباحيذكرحسن جبار جاسمقوى/الكهرباء42
 
ثائ

يقوى/الكهرباء43 اولصباحيذكرحسن حامد ناح 

يصباحيذكرحسن علوان سلطانقوى/الكهرباء44
 
ثائ

اولصباحيذكرحسن عودة علكقوى/الكهرباء45

يصباحيذكرحسن فالح عبد االميرقوى/الكهرباء46
 
ثائ

قوى/الكهرباء47
يصباحيذكرحسير  عبد القادر مصطف 

 
ثائ

يصباحيذكرحسير  كريم عباسقوى/الكهرباء48
 
ثائ

يصباحيذكرحسير  رزاق عبد االميرقوى/الكهرباء49
 
ثائ

 علي حسير قوى/الكهرباء50
يصباحيذكرحسير 

 
ثائ

ي جاسمقوى/الكهرباء51  عبد النن 
اولصباحيذكرحسير 

اولصباحيذكرحسير  عبد هللا حسير قوى/الكهرباء52



 علي عباسقوى/الكهرباء53
يصباحيذكرحسير 

 
ثائ

اولصباحيذكرحميد حمزة مهديقوى/الكهرباء54

يصباحيذكرحميد حسن عبيدقوى/الكهرباء55
 
ثائ

يصباحيذكرحميد رمضان خضيرقوى/الكهرباء56
 
ثائ

يصباحيذكرحميد وحيد حسير قوى/الكهرباء57
 
ثائ

اولصباحياثن حمزة شوي    ح عذابقوى/الكهرباء58

اولصباحيذكرحمزة عبد الخض  حمزةقوى/الكهرباء59

اولصباحيذكرحمزة كامل عبد الرضاقوى/الكهرباء60

يصباحيذكرحمادي حسون عبد هللاقوى/الكهرباء61
 
ثائ

يصباحيذكرحيدر جاسم حسونقوى/الكهرباء62
 
ثائ

يقوى/الكهرباء63
يصباحيذكرحيدر جبار شمخ 

 
ثائ

يصباحيذكرحيدر حمزة حسير قوى/الكهرباء64
 
ثائ

يصباحيذكرحيدر خضير عباسقوى/الكهرباء65
 
ثائ

يصباحيذكرحيدر نارص حسونقوى/الكهرباء66
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر قتيبة عبد الحميدقوى/الكهرباء67

يصباحيذكرحيدر خضير ابراهيمقوى/الكهرباء68
 
ثائ

يصباحيذكرحيدر دمحم خوانقوى/الكهرباء69
 
ثائ

يصباحيذكرحيدر بديري فرحانقوى/الكهرباء70
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر جبار جاسمقوى/الكهرباء71

يصباحيذكرحيدر عبد الرسول رزاققوى/الكهرباء72
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر اعطيه غافلقوى/الكهرباء73

يصباحيذكرحيدر عبد سبيعقوى/الكهرباء74
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر دمحم تركيقوى/الكهرباء75

اولصباحيذكرحيدر مكي عزيزقوى/الكهرباء76

اولصباحيذكرحيدر نجم عبد الباريقوى/الكهرباء77

اولصباحيذكرحيدر هاشم دمحمقوى/الكهرباء78

يصباحيذكرحيدر زهير خضيرقوى/الكهرباء79
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر تموين بعيويقوى/الكهرباء80

اولصباحيذكرحيدر خزعل جابرقوى/الكهرباء81

اولصباحيذكرخالد فوزي جيادقوى/الكهرباء82

يصباحيذكرخالد جابر حسنقوى/الكهرباء83
 
ثائ

اولصباحيذكرخليل عواد سلطانقوى/الكهرباء84

اولصباحيذكردريد جبوري شاكرقوى/الكهرباء85

يصباحيذكررائد رزاق كاظمقوى/الكهرباء86
 
ثائ

اولصباحيذكررائد عبد السادة حسير قوى/الكهرباء87

اولصباحيذكررائد عواد عزيزقوى/الكهرباء88

اولصباحيذكررائد دمحم سلمانقوى/الكهرباء89

اولصباحيذكررضا سالم شغنابقوى/الكهرباء90

يصباحيذكررضا رزاق ابراهيمقوى/الكهرباء91
 
ثائ

اولصباحيذكررعد حاجم حسير قوى/الكهرباء92

يصباحيذكررياض سعيد جمالقوى/الكهرباء93
 
ثائ

اولصباحيذكررياض جواد كاظمقوى/الكهرباء94

يصباحيذكرزياد حسن صيهودقوى/الكهرباء95
 
ثائ

اولصباحياثن زينة عباس يوسفقوى/الكهرباء96

يصباحيذكرزمان كامل عنونقوى/الكهرباء97
 
ثائ

اولصباحيذكرزهير جابر مهديقوى/الكهرباء98

يصباحيذكرزهير طالب كاظمقوى/الكهرباء99
 
ثائ

يصباحيذكرسامر يحنر عبدقوى/الكهرباء100
 
ثائ

يصباحيذكرسامي موحان عجيلقوى/الكهرباء101
 
ثائ

اولصباحيذكرستار سعيد جبارقوى/الكهرباء102

يصباحيذكرستار وناس مخيفقوى/الكهرباء103
 
ثائ

يصباحيذكرسجاد كاظم عباسقوى/الكهرباء104
 
ثائ

اولصباحيذكرسعد عبد الكاظم حماديقوى/الكهرباء105

يصباحيذكرسعد عناد عنونقوى/الكهرباء106
 
ثائ

يصباحيذكرسعد عباس كصادقوى/الكهرباء107
 
ثائ



اولصباحيذكرسعد عبد زيد عبدقوى/الكهرباء108

يصباحيذكرسعد نعمة حسونقوى/الكهرباء109
 
ثائ

اولصباحيذكرسعد عبود غازيقوى/الكهرباء110

يصباحيذكرسالم جاسم دمحمقوى/الكهرباء111
 
ثائ

يصباحيذكرسلوان حكمت حشمقوى/الكهرباء112
 
ثائ

اولصباحيذكرسلوان حمودي عبودقوى/الكهرباء113

يصباحيذكرسليم عبد الكاظم عزيزقوى/الكهرباء114
 
ثائ

يصباحيذكرسمير هادي غاليقوى/الكهرباء115
 
ثائ

اولصباحياثن شادية مياح هويديقوى/الكهرباء116

يصباحيذكرشهيد عبيد عبد الزهرةقوى/الكهرباء117
 
ثائ

اولصباحيذكرصاحب معضد دكمانقوى/الكهرباء118

اولصباحيذكرصادق خضير هاديقوى/الكهرباء119

يصباحيذكرصادق عبد الحمزة جي قوى/الكهرباء120
 
ثائ

يصباحيذكرصادق هاتف دمحمقوى/الكهرباء121
 
ثائ

يصباحيذكرصادق جعفر جابرقوى/الكهرباء122
 
ثائ

يصباحيذكرسعيد خارق كاظمقوى/الكهرباء123
 
ثائ

يصباحيذكرصدام فريق عبد الواحدقوى/الكهرباء124
 
ثائ

يصباحيذكرصفاء جبار كعيمقوى/الكهرباء125
 
ثائ

يصباحيذكرصفاء عبد الحسير  فتخيقوى/الكهرباء126
 
ثائ

يصباحيذكرصالح دمحم علي خضيرقوى/الكهرباء127
 
ثائ

يصباحيذكرصالح حسير  حمزةقوى/الكهرباء128
 
ثائ

اولصباحيذكرضياء عبد الكاظم جبارقوى/الكهرباء129

يصباحيذكرطارق صابح كاظمقوى/الكهرباء130
 
ثائ

اولصباحيذكرطاهر محسن عباسقوى/الكهرباء131

غام حسير  نارصقوى/الكهرباء132 يصباحيذكررص 
 
ثائ

يصباحيذكرعادل نجاح مهديقوى/الكهرباء133
 
ثائ

يصباحيذكرعامر جاسم كاظمقوى/الكهرباء134
 
ثائ

اولصباحيذكرعامر علي يامرقوى/الكهرباء135

اولصباحيذكرعبد الحسير  حسن عبودقوى/الكهرباء136

يصباحيذكرعبد الزهرة علي تركيقوى/الكهرباء137
 
ثائ

يصباحيذكرعبد هللا عبد العباس عيذقوى/الكهرباء138
 
ثائ

يصباحيذكرعبد الصمد كاظم شبيبقوى/الكهرباء139
 
ثائ

اولصباحيذكرعبد االله طريف فرحانقوى/الكهرباء140

يصباحيذكرعبد الكريم كاظم عيدان قوى/الكهرباء141
 
ثائ

يصباحيذكرعبد الرحيم دمحم ظاهرقوى/الكهرباء142
 
ثائ

اولصباحياثن عتاب عبيد هاللقوى/الكهرباء143

يصباحيذكرعزيز عيدان وناسقوى/الكهرباء144
 
ثائ

اولصباحيذكرعصام عبد المحسن عطا هللاقوى/الكهرباء145

اولصباحيذكرعصام كاظم جبارقوى/الكهرباء146

اولصباحيذكرعقيل جابر جاسمقوى/الكهرباء147

اولصباحيذكرعقيل عباس لفتهقوى/الكهرباء148

اولصباحيذكرعقيل رحيم عبد الحسير قوى/الكهرباء149

اولصباحيذكرعقيل عبد زيد شاكرقوى/الكهرباء150

يصباحيذكرعقيل غازي كرنفلقوى/الكهرباء151
 
ثائ

يصباحيذكرعقيل جاسم دمحمقوى/الكهرباء152
 
ثائ

اولصباحيذكرعالء قائم غالبقوى/الكهرباء153

اولصباحيذكرعالوي عبد هللا عبد الحسنقوى/الكهرباء154

يصباحيذكرعالوي منديل كاظمقوى/الكهرباء155
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي حسير  باللقوى/الكهرباء156

يصباحيذكرعلي عودة عطيةقوى/الكهرباء157
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي جاسم دمحم عباسقوى/الكهرباء158

يصباحيذكرعلي تركي جبارقوى/الكهرباء159
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي مسلم كريمقوى/الكهرباء160

اولصباحيذكرعلي مهدي امانقوى/الكهرباء161

اولصباحيذكرعلي هاشم عليقوى/الكهرباء162



اولصباحيذكرعمار سعيد فضلقوى/الكهرباء163

يصباحيذكرعلي نجم عبد صكبانقوى/الكهرباء164
 
ثائ

يصباحيذكرغسان سوادي خضيرقوى/الكهرباء165
 
ثائ

اولصباحياثن فاتن جواد دمحمقوى/الكهرباء166

اولصباحيذكرفارس خليل اسماعيلقوى/الكهرباء167

فاطمة يحنر عليقوى/الكهرباء168
يصباحياثن 

 
ثائ

يصباحيذكرفاضل عبد المحسن مبدرقوى/الكهرباء169
 
ثائ

يصباحيذكرفاضل عباس هاديقوى/الكهرباء170
 
ثائ

يصباحيذكرفاضل ناجح عباسقوى/الكهرباء171
 
ثائ

اولصباحيذكرفاضل جساب جفاتقوى/الكهرباء172

يصباحيذكرفراس حمزة عباسقوى/الكهرباء173
 
ثائ

اولصباحيذكرفراس علي عبيدقوى/الكهرباء175

اولصباحيذكرفراس عبد االمير عباديقوى/الكهرباء176

يصباحيذكرفراس كامل ثابتقوى/الكهرباء177
 
ثائ

اولصباحيذكرفرحان عثمان عبدقوى/الكهرباء178

اولصباحيذكرفريد رزاق عباسقوى/الكهرباء179

يصباحيذكرفالح حسير  خضيرقوى/الكهرباء180
 
ثائ

اولصباحيذكرفالح حسن حسير قوى/الكهرباء181

يصباحيذكرقائد وارد دمحمقوى/الكهرباء182
 
ثائ

اولصباحيذكرقاسم مظلوم كاظمقوى/الكهرباء183

اولصباحيذكرقاسم حسن حميديقوى/الكهرباء184

يصباحيذكرقاسم دمحم كاظمقوى/الكهرباء185
 
ثائ

يصباحيذكرقاسم عبد الهادي حسير قوى/الكهرباء186
 
ثائ

يصباحيذكرقصي عبد الصاحب مسلمقوى/الكهرباء187
 
ثائ

اولصباحيذكرقحطان برهان مذروبقوى/الكهرباء188

يصباحيذكرقيس خضير عبد العباسقوى/الكهرباء189
 
ثائ

اولصباحيذكرقيس احمد دمحمقوى/الكهرباء190

ي كريم عباسقوى/الكهرباء191
 
اولصباحياثن كاف

اولصباحيذكركريم عبيد ابو الشونقوى/الكهرباء192

اولصباحيذكركمال كاظم مجيدقوى/الكهرباء193

اولصباحيذكرماجد عبد اليمة حسنقوى/الكهرباء194

اولصباحيذكرماجد كاظم دوحيقوى/الكهرباء195

يصباحيذكرماجد حسن دمحم صالحقوى/الكهرباء196
 
ثائ

يصباحيذكرمازن فالح عبد المجيدقوى/الكهرباء197
 
ثائ

اولصباحيذكرماهر منصور عطيهقوى/الكهرباء198

اولصباحيذكردمحم حسن عباسقوى/الكهرباء199

اولصباحيذكردمحم عبدطاميقوى/الكهرباء200

اولصباحيذكردمحم كاظم مودقوى/الكهرباء201

يصباحيذكردمحم احمد عبد الحسنقوى/الكهرباء202
 
ثائ

ي سعدونقوى/الكهرباء203
اولصباحيذكردمحم غن 

يصباحيذكردمحم هادي مهديقوى/الكهرباء204
 
ثائ

يصباحيذكردمحم عبد الحمزة كاظمقوى/الكهرباء205
 
ثائ

اولصباحيذكردمحم حمزة عبوديقوى/الكهرباء206

يصباحيذكردمحم جبار فضالهقوى/الكهرباء207
 
ثائ

اولصباحيذكردمحم عايش مباركقوى/الكهرباء208

اولصباحيذكردمحم عبد طالبقوى/الكهرباء209

اولصباحيذكردمحم نادر زيدان قوى/الكهرباء210

اولصباحيذكردمحم جي  ادريسقوى/الكهرباء211

اولصباحيذكردمحم جهاد جي قوى/الكهرباء212

اولصباحيذكردمحم حسير  باديقوى/الكهرباء213
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