
ياالسم الرباعيت
 
اختصاص/القسم الكلية او المعهداسم االم الثالث

ترتيبه عىل 

القسم
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلمحل السكن

1
رسل يونس عبادي 

كاظم
ي بابلسكينة عبود

ي بناء وانشاءاتالمعهد التقن 
 
صباحي2016-81.0482017بابلاالولمدث

2
زهراء هادي صدام 

يعبد ي بابلوحيدة لعين 
ي  يناء وانشاءاتالمعهد التقن 

 
صباحي2016-78.8362017بابلالثانيمدث

زهراء حسي   حلواص3
صديقة دمحم 

حسن
ي بابل

ي بناء وانشاءاتالمعهد التقن 
 
صباحي2016-77.972017بابلالثالثمدث

4
عرفان كريم عبداللة 

هادي

زهرة جاسم 

عبيد
ي بابل

ي انشاء طرقالمعهد التقن 
 
صباحي2016-81.5272017بابلاالولمدث

ي بابلرحيمة كوكزساره حسي   عكاب5
ي انشاء طرقالمعهد التقن 

 
صباحي2017-77.4812016بابلالثانيمدث

ى عىليحيدر موحان كاظم6
ي بابلبشر

ي انشاء طرقالمعهد التقن 
 
صباحي2017-76.1192016بابلالثالثمدث

7
عمر محمود حمد 

خليفة
ي بابلزينب دمحم حمزه

صباحي2016-86.2532017يايلاالولتقنيات المساحةالمعهد التقن 

ي منسي8 زيد حسي   ناح 
ابتسام عليوي 

مجبل
ي بابل

صباحي2016-83.7932017بابلالثانيتقنيات المساحةالمعهد التقن 

9
عالء حسي   شعالن 

كزار

 حمزه عبد 

السادة
ي بابل

صباحي2016-80.1472017بابلالثالثتقنيات المساحةالمعهد التقن 

تبارك عىلي عبيد كاظم10
كفاح مهدي 

حمزه
ي بابل

المعهد التقن 
التقنيات 

ونيك االلكتر
صباحي2016-82.4782017بابلاالول

11
انس عىلي سعدي 

ي
ر
رزوق

اسوان عبد 

ي
ر
الرحمن رزوق

ي بابل
المعهد التقن 

التقنيات 

ونيك االلكتر
صباحي2016-80.0452017بابلالثاني

ي بابلاالء احمد جابرسحرمهدي دمحم جياد12
المعهد التقن 

التقنيات 

ونيك االلكتر
صباحي2017-79.8662016بابلالثالث

مسافر كرم مسافر كرم13
خديجة جاسم 

دمحم
ي بابل

صباحي2017-82.5572016بابلاالولالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

عىلي كريم ثامر جياد14
قبيلة حسي   

جياد
ي بابل

صباحي2017-74.442016كربالءالثانيالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

15
دمحم لطيف عبيد 

موسئ

حميدىة كزار 

رباط
ي بابل

صباحي2016-73.3922017يايلالثالثالتقنيات الميكانيكيةالمعهد التقن 

16
زاهر عامر دحام 

جدعان

هالله منشد 

ماهر
ي بابل

المعهد التقن 
مكائن ومعدات 

سيارات
صباحي2016-83.7172017يايلاالول

17
مريم عبد الهادي 

كاظم فياض

فضيلة جواد 

عبد الزهرة
ي بابل

المعهد التقن 
مكائن ومعدات 

سيارات
صباحي2016-80.4692017بابلالثاني

بني   احمد وحيد عبد18
زينب عباس 

عبيد
ي بابل

المعهد التقن 
مكائن ومعدات 

سيارات
صباحي2016-79.3312017يابلالثالث

19
ديانا مهدي هدام 

حمزة

ذكرى حمزه 

عبد الساده
ي بابل

صباحي2016-85.2872017بابلاالولمكائن ومعدات غزلالمعهد التقن 

رسل خامد سامي عىلي20
هيفاء حسي   

كاظم
ي بابل

صباحي2016-842017بابلالثانيمكائن ومعدات غزلالمعهد التقن 

21
سماح كاظم حمزة 

حمود

قسمة كاظم 

عبد هللا
ي بابل

صباحي2016-80.762017بابلالثالثمكائن ومعدات غزلالمعهد التقن 

22
سج  عالوي دمحم 

جربوع

ي  زينب عرين 

فاضل
ي بابل

صباحي2017-91.6842016كربالءاالولالمحاسبةالمعهد التقن 

23
حني   حمزة عبد الحر 

عبدهللا

معصومة عبد 

االمت  دمحم
ي بابل

صباحي2017-86.352016نجفالثانيالمحاسبةالمعهد التقن 

24
هدى هيثم عبد 

االمت  حمود الجبور

حميدة رزاق 

احمد
ي بابل

صباحي2017-84.6332016بابلالثالثالمحاسبةالمعهد التقن 

25
مروه عبدالكاظم 
طالب عبد الحسي  

ى غالب  بشر
عبد الحسي  

ي بابل
صباحي2017-81.1332016بابلاالولادارة قانونيةالمعهد التقن 

26
اشواق صالح مرزه 

حسن

صبيحة حمزه 

كروم
ي بابل

صباحي2017-79.5872016بابلالثانيادارة قانونيةالمعهد التقن 

ي بابلنهلة نوح صالحهدى اياد ديىلي منذور27
صباحي2017-90.292016كربالءاالولانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

ي بابل - جامعة الفرات االوسط التقنية 
المعهد التقن 

الصباحيةالدراسة - الخريجي   الثالث االوائل عىل اقسامهم



28
احمد ناطق عبد 

ي جبار
 
الهاث

نهلة هادي 

جريدي
ي بابل

صباحي2017-84.8752016بابلالثانيانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

29
حني   حسن حسي   

باقر

ناهدة محمود 

عبيد
ي بابل

صباحي2017-84.4062016بابلالثالثانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

30
حوراء عباس مشجل 

ي عبود الجناث 

حياة حسي   

بري  هي
ي بابل

صباحي2017-87.262016بابلاالولادارة موادالمعهد التقن 

31
حسن دمحم كزار دمحم 

اليساري

زهرة عبيد 

جاسم
ي بابل

صباحي2017-85.3872016بابلالثانيادارة موادالمعهد التقن 

32
زينة عىلي سلمان 

ي
 
عيس الخيقاث

ي دمحم
ي بابلاقبال غن 

صباحي2017-83.542016واسطالثالثادارة موادالمعهد التقن 

33
زين العابدين رائد 

عبدهللا

افراح خضت  

عيس
ي بابل

يالمعهد التقن 
 
صباحي2018-87.7172017بابلاالولبناء/مدث

34
دمحم سامي ابراهيم 

مجيد

سهت  عدنان 

جاسم
ي بابل

يالمعهد التقن 
 
صباحي2018-77.742017بابلالثانيبناء/مدث

35
 حسي   

مصطف 

جاسم دمحم
ي بابلاالء كاظم دمحم

يالمعهد التقن 
 
صباحي2018-76.4772017بابلالثالثبناء/مدث

36
ي حسي   

دمحم ماض 

عبيس
ي بابلواء دمحم سعيد

ي المعهد التقن 
 
صباحي2018-87.1922017بابلاالولطرق/ مدث

عمر عىلي جواد كاظم37
نجالء يونس 

كاظم
ي بابل

ي المعهد التقن 
 
صباحي2018-84.3422017بابلالثنيطرق/ مدث

38
عبدهللا دمحم كاظم 

جابر

ختام فاضل 

كتاب
ي بابل

ي المعهد التقن 
 
صباحي2018-77.4942017بابلالثالثطرق/ مدث

39
عىلي عبد الحسي   

مهدي صالح

زينب احمد 

هاشم
ي بابل

صباحي2018-90.3142017كربالءاالولمساحةالمعهد التقن 

40
عبدهللا يوسف 

ابراهيم مخمور

فوزية حسن 

عبد الهادي
ي بابل

صباحي2018-89.3652017بابلالثانيمساحةالمعهد التقن 

41
عزالدين مهدي كاظم 

حسن

ماجدة هنيدي 

جاسم
ي بابل

صباحي2018-89.2612017بابلالثالثمساحةالمعهد التقن 

42
سجاد حيدر رزاق 

كطران

ية حمزة  خت 

مصلح
ي بابل

ونيكالمعهد التقن  صباحي2018-88.9142017بابلاالولالكتر

ي بابلرواء دمحم سعيدثمار ميثم رحيم حسن43
ونيكالمعهد التقن  صباحي2018-87.0952017بابلالثانيالكتر

44
ليىل عدنان عبدعون 

حمادي

زهرة عيس 

لفتة
ي بابل

ونيكالمعهد التقن  صباحي2018-83.4282017بابلالثالثالكتر

45
زهراء نظام سامي عبد 

االمت 

مريم حسي   

حبيب
ي بابل

صباحي2018-82.7382017بابلاالولميكانيكالمعهد التقن 

46
ميس دمحم حمزه عبد 

عون
ى جاسم ي بابلبشر

صباحي2018-82.3872017بابلالثانيميكانيكالمعهد التقن 

غام نعمه حلواص47 ي بابلقبيلة فرحانض 
صباحي2018-76.1612017بابلالثالثميكانيكالمعهد التقن 

48
دمحم احمد غانم 

سلمان

رحاب هادي 
امي  

ي بابل
المعهد التقن 

مكائن 

سيارات/ومعدات
صباحي2018-83.8042017بابلاالول

49
مصطف  عزيز هادي 

ي
راض 

حمهورية شاكر 

ي
راض 

ي بابل
المعهد التقن 

مكائن 

سيارات/ومعدات
صباحي2018-73.9162017بابلالثاني

ي بابلمديحة حسنفاطمه جليل غايب50
المعهد التقن 

مكائن ومعدات 

سيارات/
صباحي2018-73.2612017بابلالثالث

51
عىلي احمد حسن 

منسي

فاطمه هويدي 

جواد
ي بابل

المعهد التقن 

مكائن 

غزل /ومعدات

ونسيج

صباحي2018-94.7882017كربالءاالول

زهراء عالء جعفر نور52
مه عدنان 

صالح
ي بابل

المعهد التقن 

مكائن 

غزل /ومعدات

ونسيج

صباحي2018-86.8812017بابلالثاني

ي بابللقاء عباسعىلي زيد عبد السادة53
المعهد التقن 

/ مكائن ومعدات

غزل ونسيج
صباحي2018-80.0682017بابلالثالث

54
زياده حسن بشارة 

عطية

فليحة حسن 

صبيح
ي بابل

صباحي2018-87.4972017بابلاالولادارة موادالمعهد التقن 

ي بابلزينب مهديحسي   احمد حمزه55
صباحي2018-74.9292017بابلالثانيادارة موادالمعهد التقن 

عىلي رياض عىلي جاسم56
هدية سلمان 

نايف
ي بابل

صباحي2018-84.3872017بابلالثالثادارة موادالمعهد التقن 



57
عبد السالم فالح كمر 

كليب

انتصار كاظم 

عبد
ي بابل

صباحي2018-84.8782017بابلاالولانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

دعاء حسن طه هاشم58
ة حبيب  امت 

مهدي
ي بابل

صباحي2018-84.4692017بابلالثانيانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

59
عىلي عبد الحمزه 

جاسم حسن

زهرة حسي   

عبد هللا
ي بابل

صباحي2018-83.9812017بابلالثالثانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

60
سمر غانم كاظم 

شباط
ي بابلعليه جاري

صباحي2018-87.8392017بابلاالولادارة قانونيةالمعهد التقن 

ي بابلعليه جاريرساب غانم كاظم61
صباحي2018-81.0132017بابلالثانيادارة قانونيةالمعهد التقن 

62
زينب فاضل دمحم عىلي 

خضت 

ايمان مهدي 

ي
 
حسوث

ي بابل
صباحي2018-80.5742017بابلالثالثادارة قانونيةالمعهد التقن 

63
مصطف  فراس خضت  

عباس
ي بابلديما عدنان

ي المعهد التقن 
 
صباحي2019-83.662018بابلاالولبناء/ مدث

64
زهراء حيدر فالح 

جهاد
ي بابلوفاء طعمه

ي المعهد التقن 
 
صباحي2019-81.9362018بابلالثانيبناء/ مدث

65
زهراء شاكر محسن 

كاظم
ي بابلحياة مطلوب

ي المعهد التقن 
 
صباحي2019-81.3972018بابلالثالثبناء/ مدث

ي بابلزهرة جوهرزيد عادل عزيز66
يالمعهد التقن 

 
صباحي2019-87.4252018كربالءاالولطرق/مدث

67
علياء حسي   سعد 

حمزه
ي بابلنوال جواد

يالمعهد التقن 
 
صباحي2019-85.7492018بابلالثانيطرق/مدث

68
حيدرجاسم دمحم 

جاسم
ي بابلنورية نعمه

يالمعهد التقن 
 
صباحي2019-81.8172018بابلالثالثطرق/مدث

69
دمحم قيرص دمحم عىلي 

حسي  
ي بابلفائزة عليوي

صباحي2019-87.882018بابلاالولمساحةالمعهد التقن 

ي بابلساهرة كاظمدمحم حكيم نجم عبيد70
صباحي2019-83.0572018بابلالثانيمساحةالمعهد التقن 

71
فرح رحمن عيس 

كاظم

سلوى عبد 

الكريم
ي بابل

صباحي2019-81.7522018بابلالثالثمساحةالمعهد التقن 

72
دعاء سعيد رشيد 

عبود
ي بابلحمدية شاكر

المعهد التقن 
ميكانيك 

سيارات/قدرة
صباحي2019-76.8552018بابلاالول

ي عىلي عناد كاظم73
 
اماث

شيماء عبد 

الهادي
ي بابل

المعهد التقن 
ميكانيك 

سيارات/قدرة
صباحي2019-76.2512018بابلالثاني

74
زهراء صباح سامي 

دمحم
ة رباح ي بابلسمت 

المعهد التقن 
ميكانيك 

سيارات/قدرة
صباحي2019-72.8762018بابلالثالث

زهراء يحن  غازي75
فاطمه عبد 
حسي  

ي بابل
المعهد التقن 

غزل /ميكانيك قدرة

ونسيج
صباحي2019-82.0572018بابلاالول

76
زينب جواد مطر 

يوسف
ي بابلامل ناض

المعهد التقن 
غزل / ميكانيك قدرة

ونسيج
صباحي2019-77.7772018كربالءالثاني

77
ي جاسم  نهاد صلين 

عاشور
ي بابلتغريد كاظم

المعهد التقن 
غزل / ميكانيك قدرة

ونسيج
صباحي2019-77.2782018بابلالثالث

78
دمحم عادل عساف 

مجبل
ي بابلمنته جعفر

ونيكالمعهد التقن  صباحي2019-84.8672018بابلاالولالكتر

ية عودةزيد دمحم اكريم دمحم79 ي بابلصت 
ونيكالمعهد التقن  صباحي2019-80.9892018بابلالثانيالكتر

80
زينب فريد عبد 

الكاظم جابر
ي بابلاحالم ابراهيم

ونيكالمعهد التقن  صباحي2019-78.0062018بابلالثالثالكتر

حسن عىلي جاسم دمحم81
ي بابلكريمة حسي  

صباحي2019-82.672018بابلاالولانتاج/ميكانيكالمعهد التقن 

ي بابلغنية ياسي  دمحم رضا عباس82
صباحي2019-73.6462018بابلالثانيانتاج/ميكانيكالمعهد التقن 

83
عقيل مسلم طالب 

هاشم
ي بابلفواطم جاسم

صباحي2019-72.8112018بابلالثالثانتاج/ميكانيكالمعهد التقن 

84
زهراء رافد محمود 

رشيد
ي بابلفرح اسماعيل

صباحي2019-80.2532018بابلاالولانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

ي بابلوفاء عىلينور عىلي نعمه متعب85
صباحي2019-77.1362018بابلالثانيانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

86
صباح عباس رشيد 

عبيد
ي بابلحميدة عبد

صباحي2019-73.6782018بابلالثالثانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

87
بني   احمد عباس 

طرير
ي بابلميسون جت 

صباحي2019-86.7032018بابلالثانيادراة موادالمعهد التقن 

88
احمد حسي   سعيد 

صالح
ي بابلفاطمه لطيف

صباحي2019-822018بابلالثالثادارة موادالمعهد التقن 



89
ايات حمزه عباس 

فرهود
ي بابلحميدة مهدي

صباحي2019-88.4452018يابلاالولمحاسبةالمعهد التقن 

90
جنان رسول هادي 

جاسم
ي بابلصالحة مهدي

صباحي2019-87.5122018كربالءالثانيمحاسبةالمعهد التقن 

ي بابلالهام كاظمنور عالء عبد عباس91
صباحي2019-85.8242018بابلالثالثمحاسبةالمعهد التقن 

92
مروه منذر رحيم 

خليل
ي بابلدنيا زرع

صباحي2019-84.5162018بابلاالولادارة قانونيةالمعهد التقن 

93
نور محمود سكر 

حسون
ي بابلوفيه هادي

صباحي2019-81.3742018يابلالثانيادارة قانونيةالمعهد التقن 

94
رفاه فوزي حلبوص 

عبد الحسي  
ي بابلسامية كاظم

صباحي2019-80.1552018بابلالثالثادارة قانونيةالمعهد التقن 

95
سيف عىلي عبد 

الحسن نجم

رسور جاسم 

دمحم
ي بابل

يالمعهد التقن 
 
صباحي2020-87.6792019بابلاالولبناء- مدث

96
ي عبد  عمر عامر خت 

االمت 

شهله كاظم 

عودة
ي بابل

يالمعهد التقن 
 
صباحي2020-82.5162019بابلالثانيبناء- مدث

97
حسي   جواد دمحم 

عىلي شاكر

رسور مهدي 

نجم
ي بابل

يالمعهد التقن 
 
صباحي2020-82.2332019بابلالثالثبناء- مدث

98
نور عبد هللا جواد 

كاظم

ارساء حسي   

عبد
ي بابل

ي المعهد التقن 
 
صباحي2020-80.1632019كربالءاالولطرق- مدث

99
هبه نعمه عطية 

ابراهيم
ي بابلامل تومان

ي المعهد التقن 
 
صباحي2020-79.4012019بابلالثانيطرق- مدث

100
عباس مكي جاسم 

دليمي
ي بابلفضيلة منصور

ي المعهد التقن 
 
صباحي2020-78.1642019بابلالثالثطرق- مدث

101
صدر الدين سعد عبد 

االمت  اسماعيل
ي بابلزينب فضل

صباحي2020-78.5812019بابلاالولمساحةالمعهد التقن 

102
اسماء جاسم  شاكر 

دمحم
ة كاظم ي بابلسمت 

صباحي2020-73.9742019بابلالثانيمساحةالمعهد التقن 

ي بابلخلدة سلماندمحم عىلي دمحم شهاب103
صباحي2020-70.0762019بابلالثالثمساحةالمعهد التقن 

104
صابرين حسن حمزه 

ي بابلمطريفة عىليجاسم
ونيكالمعهد التقن  صباحي2020-80.9362019بابلاالولالكتر

105
مصطف  دمحم عبد 

ماصخ
ي بابلافراح كاظم

ونيكالمعهد التقن  صباحي2020-78.2822019بابلالثانيالكتر

106
منتظر سعيد عبد 

كريم كاظم
ي بابلحميدة صاحب

ونيكالمعهد التقن  صباحي2020-75.3392019كربالءالثالثالكتر

ي بابلليىل سعدوندمحم شاكر موس جابر107
صباحي2020-78.1732019بابلاالولانتاج- ميكانيك المعهد التقن 

108
حيدر فالح حسن 

خايف
ي بابلاسيل مجيد

صباحي2020-76.3582019بابلالثانيانتاج- ميكانيك المعهد التقن 

109
آيات غانم عىلي عبد 

الرضا

خولة عبد 

الكريم
ي بابل

صباحي2020-76.0752019بابلالثاللثانتاج- ميكانيك المعهد التقن 

110
مسلم عقيل احمد 

كاظم
ي بابلوحيدة كاظم

المعهد التقن 
-ميكانيك قدره

سيارات
صباحي2020-76.8962019كربالءاالول

ي بابللمياء سعددمحم قاسم مرزه حمزه111
المعهد التقن 

-ميكانيك قدره

سيارات
صباحي2020-76.1382019بابلالثاني

112
حسي   زاهر محمود 

كعيد
ي بابلسهيله حسن

المعهد التقن 
-ميكانيك قدره

سيارات
صباحي2020-74.9392019بابلالثالث

113
شهد دمحم كاظم 

سلطان
ي بابلانوار احمد

صباحي2020-84.4982019بابلاالولغزل-ميكانيك قدرهالمعهد التقن 

114
زينب طعمه موس 

سلمان
ي بابلحسنه حمد

صباحي2020-81.5712019بابلالثانيغزل-ميكانيك قدرهالمعهد التقن 

ي بابلميسون كاظمزهراء عىلي محسن115
صباحي2020-81.0362019بابلالثالثغزل-ميكانيك قدرهالمعهد التقن 

116
تماره جواد كاظم 

حسن
ي بابلوحيدة يوسف

صباحي2020-80.4162019بابلاالولمحاسبةالمعهد التقن 

117
تغريد ستار عدنان 

حسي  
ي بابلانتصار كاظم

صباحي2020-79.312019بابلالثانيمحاسبةالمعهد التقن 

118
 عبد الحسي   

مصطف 

هادوش عكله
ي بابللطيفة كليب

صباحي2020-78.9062019بابلالثالثمحاسبةالمعهد التقن 

ي بابلبيداء طالبنور مسلم عىلي نوري119
صباحي2020-85.7742019بابلاالولادارة موادالمعهد التقن 



120
زينب عىلي هادي 

عبيس
ي بابلحسيبة كاظم

صباحي2020-83.4772019بابلالثانيادارة موادالمعهد التقن 

121
عىلي سعدي طالب 

عبود
ي بابلعلية سعيد

صباحي2020-83.3422019بابلالثالثادارة موادالمعهد التقن 

ي بابلالهام عبد عىليطيف عىلي فاتح احمد122
صباحي2020-85.9292019بابلالثانيادارة قانونيةالمعهد التقن 

123
شهالء حبيب شبيب 

دايش
ي بابلوضحة زعال

صباحي2020-79.4192019بابلالثالثادارة قانونيةالمعهد التقن 

124
حوراء عىلي درويش 

دمحم
ي بابلهناء كريم

صباحي2020-90.0022019بابلاالولانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

125
ياسي   لؤي ابراهيم 

عبد الرحمن
ي بابلخمائل سعدون

صباحي2020-89.4972019بابلالثانيانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

126
ايمان سعد حبيب 

ي بابلسعدية عىليحسون
صباحي2020-86.7042019كربالءالثالثانظمة الحاسوبالمعهد التقن 

127
ساره عبد الكريم 

هاشم
ي بابلوفاء عبد هللا

ات طبيةالمعهد التقن  صباحي2020-89.5432019بابلاالولمختت 

ي بابلسالمه غالبقمر عامر عبد هللا128
ات طبيةالمعهد التقن  صباحي2020-87.8642019بابلالثانيمختت 

ي بابلزينب كاملازل عدنان نعمه129
ات طبيةالمعهد التقن  صباحي2020-87.0722019بابلالثالثمختت 

ي فراس حسي  130
ي بابلصبا دمحم عىليض 

صباحي2020-93.2512019بابلاالولصحة مجتمعالمعهد التقن 

131
وسن علوان عبد 

سلطان
ي بابلبهية جبار

صباحي2020-89.9422019بابلالثانيصحة مجتمعالمعهد التقن 

ي بابلزهره جعازعباس ابراهيم مرهون132
صباحي2020-89.2012019بابلالثالثصحة مجتمعالمعهد التقن 

ي بابلهاشمية جبارزينب عقيل كتاب133
صباحي2020-82.5682019بابلالثانيتمريضالمعهد التقن 

ي بابلوضحة مهديعبد هللا خالد عىلي134
صباحي2020-81.1642019بابلالثالثتمريضالمعهد التقن 


