
سنة التخرجمعدل التخرجالفرعالقسمالجنساسم الطالب  الرباعي واللقبت

2018-84.342017انظمة الحاسوبانثىحسناء عباس جمعة عباس ال عتاب1

رويدة عبدعلي طعيمه حسن ال حسن2
2018-84.132017انظمة الحاسوبانثى

ن  اسماعيل االحمد3 2018-76.8552017انظمة الحاسوبانثىمريم طه ياسي 

ن عبدالكريم شاكر احمد الرمضان4 2018-74.4952017انظمة الحاسوبانثىحني 

2018-71.1822017انظمة الحاسوبانثىلطيفة هاشم يونس منصور العبوسي5

نور صباح عبد الزهرة علي 6
2018-87.292017ادارة المكتبانثى

2018-83.552017ادارة المكتبانثىشيماء عبد الواحد كيطان7

2018-80.232017ادارة المكتبانثىبدور مجيد نعمة اباذر8

2018-80.232017ادارة المكتبانثىهدى محمد مناحي عبد 9

2018-79.252017ادارة المكتبذكرزين العابدين عامر كاظم شنون10

2018-77.262017ادارة المكتبانثىافراح عباس جعو محمد 11

ن 12 2018-76.992017ادارة المكتبانثىفاطمة عباس طه حسي 

2018-74.832017ادارة المكتبانثىدالل بدر منصور خلف 13

2018-74.792017ادارة المكتبانثىحوراء كاظم ايوب عباس 14

2018-73.132017ادارة المكتبانثىزهراء محسن هادي طاهر15

2018-72.392017ادارة المكتبانثىمريم عبد الكاظم نارص فرج 16

2018-72.352017ادارة المكتبانثىرقية جمعة عبد العال 17

2018-72.292017ادارة المكتبانثىنور عباس فاضل احمد 18

2018-71.52017ادارة المكتبانثىكوثر ظاهر عبد الوهاب احمد 19

ي ثامر راشد 20
ن
2018-71.432017ادارة المكتبانثىرغد هان

2018-71.412017ادارة المكتبانثىلطيفة عبد الرزاق عبد الواحد احمد21

2018-71.072017ادارة المكتبانثىارساء جواد كاظم مناحي 22

2018-94.982017تقنيات ادارة الموادذكرحسن طعمه جبر شايع23

2018-86.242017تقنيات ادارة الموادذكركرار فاضل فليح حسن24

 محمود بداي غالي25
2018-81.142017تقنيات ادارة الموادذكرمصطفن



2018-81.12017تقنيات ادارة الموادانثىزهراء رحيم حنظل عبد هللا26

2018-80.232017تقنيات ادارة الموادانثىزينب طاهر حاشوش مرزوك27

2018-792017تقنيات ادارة الموادذكرزين العابدين علي فاضل عباس28

2018-78.222017تقنيات ادارة الموادانثىزهراء مثثن عبد العظيم عبد العزيز29

2018-782017تقنيات ادارة الموادانثىارساء سعدي حسن كريم30

2018-77.862017تقنيات ادارة الموادانثىسهيله مزعل ابراهيم مزعل31

ي صباح32
2018-77.722017تقنيات ادارة الموادانثىرقيه حيدر راضن

 علي جبار33
ن 2018-77.42017تقنيات ادارة الموادانثىوالء حسي 

ي نعمه34 2018-76.942017تقنيات ادارة الموادذكرمحمد ربيعه عبد النثر

2018-76.62017تقنيات ادارة الموادذكرمصطفن عيدان رزاق خنفر35

2018-76.052017تقنيات ادارة الموادانثىاطياف احمد حسن عبد هللا36

2018-75.152017تقنيات ادارة الموادانثىنور عدنان محمود احمد37

2018-75.012017تقنيات ادارة الموادانثىفائزة شهاب احمد شهاب    38

ن39 2018-74.732017تقنيات ادارة الموادانثىاالء قاسم صدام حسي 

2018-73.292017تقنيات ادارة الموادذكرعبد هللا عبد المطلب سالم قاسم40

2018-73.222017تقنيات ادارة الموادذكرعباس سامي عباس علي41

2018-98.342017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىاصيلة ابراهيم يارس42

2018-97.362017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىعذراء رياض جاسم محمد43

ي 44 2018-94.812017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىهاجر عباس لعيثر

2018-94.382017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىنور الهدى عادل نجم عبود45

كلثوم سعد سامي46
2018-93.942017صباحي- تقنيات المحاسبةانثى

2018-93.62017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىفاطمة جميل كامل عبد الحسن47

2018-93.12017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىمريم نجم عبد هللا خضن48

2018-92.512017صباحي- تقنيات المحاسبةانثى تركية اياد كاظم49

2018-91.562017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىايمان محمد جودة  قنطار50

2018-91.32017صباحي- تقنيات المحاسبةذكرعلي سعيد مخور حاتم51



2018-89.242017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىدعاء عبد الرزاق حميد جواد52

2018-88.952017صباحي- تقنيات المحاسبةذكرعمار جليل جاسب يوسف53

2018-88.12017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىفاطمة سلمان محيبس كاظم54

2018-88.042017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىضىح حسن رحيم وكف55

2018-87.312017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىسارة عكلة مناحي مبارك56

2018-86.942017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىهبه فؤاد شهاب احمد 57

2018-86.912017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىنجيبة وليد عبد الجليل ابراهيم58

2018-85.712017صباحي- تقنيات المحاسبةذكركرار صالح رسحان سفيح59

ن خليل عبد الجليل عبد هللا60 2018-85.592017صباحي- تقنيات المحاسبةذكرحسي 

2018-85.352017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىهناء توفيق مايع61

2018-84.832017صباحي- تقنيات المحاسبةانثىايناس حامد  كاظم مالك 62

ي63
ين علي بداي شمىحن شب 

2018-84.82017صباحي- تقنيات المحاسبةانثى

2018-84.2892017المساحةذكرأنور جميل مزعل جابر64

ي65
2018-81.3282017المساحةذكرأحمد عبد علي أحمد راضن

2018-80.8252017المساحةذكررضا عدنان علي جاسم 66

2018-77.9242017المساحةذكرعلي باسم لفتة خشجوري 67

ن68 2018-77.3762017المساحةذكرعلي عبدهللا مهدي حسي 

2018-76.1172017المساحةذكركرار حيدر هليوي عجالن69

يانثىزينب سمب  حميد عبود70
ن
2018-88.972017المدن

يذكرعباس لطيف جابر محـمد71
ن
2018-86.5332017المدن

ن جابر 72 يذكر#باسم محـمد حسي 
ن
2018-84.2712017المدن

ن هاشم عزيمه73 ن عبد الحسي  يانثىحني 
ن
2018-84.2122017المدن

ن مرزوك 74 ن فاضل عبد الحسي  يذكر#عبد الحسي 
ن
2018-84.032017المدن

ن كريز سلمان 75 يذكر#مرتضن حسي 
ن
2018-82.3092017المدن

يذكرعباس سعد عبد الزهرة سلمان76
ن
2018-80.8482017المدن

يانثى*$$ بلقيس عبد الجواد راهي  77
ن
2018-79.0792017المدن



ن خالد سمب 78 يذكرجعفر ياسي 
ن
2018-79.0062017المدن

ونيةانثىسحر عبدالجبار حريجه محمد79 2018-91.4682017التقنيات االلكبر

ن وسمي طه منصور80 ونيةذكرحسي  2018-89.972017التقنيات االلكبر

ونيةذكرحيدر عبدهللا جمعه محمد81 2018-89.7272017التقنيات االلكبر

ن82 ونيةذكرحيدر رحيم هيالن حسي  2018-89.0972017التقنيات االلكبر

ي83
ن
ونيةانثىمريم سعدي فليح حسان 2018-89.0612017التقنيات االلكبر

ن خضب 84  علي حسي 
ن ونيةذكرحسي  2018-88.3342017التقنيات االلكبر

ونيةذكرعباس فاضل خضب  يوسف85 2018-87.8232017التقنيات االلكبر

ونيةذكروليد خالد كاظم جبار86 2018-87.7662017التقنيات االلكبر

ن 87 ونيةذكرعالء خضب  صالح حسي  2018-87.572017التقنيات االلكبر

ونيةذكرقاسم عبدالمهدي سلمان قاسم88 2018-87.452017التقنيات االلكبر

ونيةانثىسكينه سالم مبدر بشاره89 2018-87.4182017التقنيات االلكبر

2018-82.712017تشغيل وحدات صناعيةالصناعات الكيميائيةانثىعذراء يوسف موس 90

2018-82.3552017تشغيل وحدات صناعيةالصناعات الكيميائيةذكررضا ماجد عبدهللا 91

2018-80.9482017تشغيل وحدات صناعيةالصناعات الكيميائيةذكر#عبدالرحمن فائق نجم     92

2018-78.9682017تشغيل وحدات صناعيةالصناعات الكيميائيةانثىخوالد عبدالرضا عبدالحسن موس صويــــح93

2018-78.9292017تشغيل وحدات صناعيةالصناعات الكيميائيةذكر#زين العابدين جبار                 94

ي 95
2018-73.1422017تشغيل وحدات صناعيةالصناعات الكيميائيةانثىبتول كاظم راضن

ي هادي96
2018-87.4112017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكراحمد ماجد محمد تفر

2018-86.6532017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرعلي عادل كريم فليح97

2018-85.4112017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرحسن حميد عبدالعزيز عباس98

2018-84.7592017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرعباس فاضل عبداالمب  لفتة99

خضب 100 2018-84.1842017انتاجالتقنيات الميكانيكيةانثىزهراء محمد عبداالمب 

ن جعفر محمد101 2018-82.532017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكريونس حسي 

2018-81.7152017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرعثمان صالح مهدي سعد102

ي 103
2018-81.4172017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكر*مصطفن ضياء هاشم راضن



مكارم صباح علي محسن104
2018-80.892017انتاجالتقنيات الميكانيكيةانثى

ي105 2018-80.2312017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرمجيد رشيد مجيد عبدالنثر

2018-79.122017انتاجالتقنيات الميكانيكيةانثىهاجر رسن عبد مزبان106

ن محيبس107 ن عبد الكريم حسي  2018-79.112017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرحسي 

2018-79.0522017انتاجالتقنيات الميكانيكيةذكرعبدهللا عبداالمب  عبدهللا عبود108

يد والتكييفالمكائن والمعداتانثىزينب منذر رمضان معتوق109 2018-83.5442017التبر

يد والتكييفالمكائن والمعداتذكر*محمد عبدالكريم عبدهللا محمد  110 2018-82.4562017التبر

يد والتكييفالمكائن والمعداتانثى$بشائر خليل ابراهيم عبدالسيد  111 2018-79.7862017التبر

 علي جاسم صالح112
ن يد والتكييفالمكائن والمعداتانثىنرمي  2018-79.4682017التبر

يد والتكييفالمكائن والمعداتانثىمنتىه صبيح بيد هللا خلف113 2018-77.3032017التبر

ي114
ر
2018-83.1342017السياراتالمكائن والمعداتذكرعلي احمد عبد السادة منان

2018-82.2152017السياراتالمكائن والمعداتذكرحسن رضا شحيت ناهي115

2018-80.6342017السياراتالمكائن والمعداتذكررضا عبد االمب  حميد محسن116

ن منتض مهدي مسب 117 2018-80.2092017السياراتالمكائن والمعداتذكرحسي 

2018-79.8362017السياراتالمكائن والمعداتذكرحسن باقر عبدالزهرة جاسم118

ن احمد119 2018-75.9612017السياراتالمكائن والمعداتذكرمسلم عقيل ياسي 

2018-75.7122017السياراتالمكائن والمعداتذكربهاء الدين محمد زيد خلف120

2018-75.6472017السياراتالمكائن والمعداتذكر*احسان مكي لفتة سعد  121

2018-88.2392017قوىصباحي- كهرباءذكرأحمد مهند هادي كاظم122

2018-88.1442017قوىصباحي- كهرباءذكرأحمد قاسم محمد جياد123

ي قاسم محمد            124 2018-86.942017قوىصباحي- كهرباءذكرحسن ناحر

2018-86.9352017قوىصباحي- كهرباءذكرمحمد كاظم جواد طاهر125

2018-86.9312017قوىصباحي- كهرباءذكرمحمد عبدالمنعم احمد خلف126

2018-86.3782017قوىصباحي- كهرباءانثى+فاطمة عبدالخالق مطشر محمد   127

2018-85.9882017قوىصباحي- كهرباءذكر$     حسن حيدر عبدالرزاق داغر  128

2018-85.4832017قوىصباحي- كهرباءذكرمحمد عبد االمب  مشاري حسن129



غام شاكر هادي محمود130 2018-85.372017قوىصباحي- كهرباءذكررصن

2018-85.2342017قوىصباحي- كهرباءذكرخليل خلف خليل خلف131

2018-84.6972017قوىصباحي- كهرباءذكرعلي جاسم محمد خلف132

2018-82.3712017قوىصباحي- كهرباءذكرقاسم محمد عبدالزهره حسن133

2018-82.1572017قوىصباحي- كهرباءذكرحيدر شاكر حسن محسن134

2018-81.5852017قوىصباحي- كهرباءذكرحسن قاسم كاظم مهوس135

2018-81.5462017قوىصباحي- كهرباءذكرزين العابدين خالد نجم عبود136

2018-81.5192017قوىصباحي- كهرباءذكرأركان عبدالدايم سامي عجمي137

ي138
يفن 2018-86.9762017صحة المجتمعانثىنشين جميل عبيد مطب  الشر

سالي حسام عبدهللا نجم المياحي139
2018-82.132017صحة المجتمعانثى

ى قيس اسماعيل محمود140 2018-92.9462017التمريضانثىبشر

2018-92.2152017التمريضانثىعائشة باسم جبر ربــح141

ن  142 2018-91.5322017التمريضانثىمعصومة نجيب صدام ياسي 

ن143 2018-89.5142017التمريضانثىزينب صالح مول عبد الحسي 

2018-89.0682017التمريضانثىابرار عباس علي احمد 144

2018-91.5032017صباحي- الصيدلةانثىعذراء ريسان شعيبث145

ي146
2018-90.6992017صباحي- الصيدلةذكرمهند محسن شنيذر ماضن

ي147
ر
2018-90.4362017صباحي- الصيدلةانثى ايات رياض كاظم رزوق

2018-90.0932017صباحي- الصيدلةانثى زينب محمد سلمان اتهام148

2018-89.7222017صباحي- الصيدلةذكر سيف سالم فرحان149

ن نعمه حنون150 2018-89.482017صباحي- الصيدلةذكر صادق حسي 

2018-89.0172017صباحي- الصيدلةانثى دعاء احمد مزيعل ضيغم151

ن حمزة عليوي 152 2018-88.2242017صباحي- الصيدلةذكر علي حسي 

2018-91.382017التخديرذكرعلي كامل بربـب  موس153

2018-89.792017التخديرذكرعلي عباس  عبد الجواد عبد الكاظم154

ي شاكر كاظم 155
ن
2018-88.242017التخديرذكرعلي صاق



2018-86.332017التخديرذكرأحمد كريم فاخر وصيف 156

ن157 2018-85.692017التخديرذكرفاهم عبد سعيد مصيير

ن نارص158 ي حسي 
ن
2018-89.6272017التخليالت المرضيةذكرسجادهان

عكش جبارة نعيمه159 2018-87.9052017التخليالت المرضيةذكرمنب 

2018-87.5192017التخليالت المرضيةذكرحسن علي كاظم طارش160

مهدي علي161 2018-86.2792017التخليالت المرضيةذكرعلي عبداألمب 

2018-86.1692017التخليالت المرضيةانثىزهراءعجيل سادودعباس162

2018-84.4222017التخليالت المرضيةذكرسالم جميل جواد جارهللا163

2018-80.9152017التخليالت المرضيةذكررسول احمد حمد انعبود164


