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الدور االمتحان

ةذكرعلي رائد هادي جريوجريوهاديرائدعليقسم تقنيات الميكانيك ة كاظمكاظمامير الدور االولامير

يرسميه راشدراشدرسميهذكرمنتظر قاسم دمحم عبدعبددمحمقاسممنتظرقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

الدور االولسوزان عباسعباسسوزانذكرمهيمن دمحم عبد الرضا شيخانشيخانعبد الرضادمحممهيمنقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولسهام دمحمدمحمسهامذكرمقداد غسان عنجور شخيرشخيرعنجورغسانمقدادقسم تقنيات الميكانيك

وققسم تقنيات الميكانيك وق منصور طراد مصلحمصلحطرادمنصورشر الدور االولحليمه عبد عليعبد عليحليمهانثىشر

الدور االولوفاء وهابوهابوفاءذكرعلي حاتم قادر كاظمكاظمقادرحاتمعليقسم تقنيات الميكانيك

انحسندمحمقسم االجهزة الطبية ان جبارجبارمير يسعديه شعيدشعيدسعديهذكردمحم حسن مير
الدور الثان 

الدور االولسحر مهديمهديسحرذكرمصطف   عادل تايه علوانعلوانتايهعادلمصطف  قسم االجهزة الطبية

الدور االولزمان دمحمدمحمزمانذكرعباس احمد حسير  جيادجيادحسير احمدعباسقسم االجهزة الطبية

الدور االولاشاء  عبد الحليم عبد الحليم اشاء ذكرامير احمد حاتم علي العكام العكام حاتم علياحمداميرقسم االجهزة الطبية

الدور االولزينب عبد الرزاقعبد الرزاقزينبذكرمؤيد عصام مهدي دمحم عليدمحم عليمهديعصاممؤيدقسم االجهزة الطبية

الدور االولاتكال كريمكريماتكالذكرضياء دمحم لفته عباسعباسلفتهدمحمضياءقسم االجهزة الطبية

الدور االولهيفاء دمحمدمحمهيفاءانثىنور الهدى ضياء حيدر هاديهاديحيدرضياءنور الهدىقسم االجهزة الطبية

الدور االولهيفاء مال هللامال هللاهيفاءذكرسجاد خلف جابر عاصيعاصيجابرخلفسجادقسم االجهزة الطبية

الدور االولابتهال صالحصالحابتهالذكردمحم سالم دمحم غزايغزايدمحمسالمدمحمقسم االجهزة الطبية

الدور االولرحيمه حسنحسنرحيمهذكردمحم جميل خلف ضايفضايفخلفجميلدمحمقسم االجهزة الطبية

الدور االولسليمه عبد الرضا عبد الرضا سليمهذكرحسنير  عامر عبد المحسنالمحسنعبدعامرحسنير قسم االجهزة الطبية

يخزنمجيدعليقسم االجهزة الطبية
يجون 

الدور االولسهيله عطيهعطيهسهيلهذكرعلي مجيد خزن جون 

فاطمه علي حمزه عباسعباسحمزهعليفاطمهقسم االجهزة الطبية
الدور االولزينب  حسير حسير زينب انثى

يتسجيل عبد كاظمعبد كاظمتسجيلذكرعبد الخالق رزاق عباس جيرجيرعباسرزاقعبد الخالققسم االجهزة الطبية
الدور الثان 

علياسماعيلاحمدقسم االجهزة الطبية
الدور االولسندس هاشمهاشمسندسذكراحمد اسماعيل علي حسير حسير 

يصفاء صاحبصاحبصفاءذكرمصطف  طالب ياس عباسعباسياسطالبمصطف قسم االجهزة الطبية
الدور الثان 

الدور االولساهره حسنحسنساهرهانثىبتول عبيس عبد هللا محميدمحميدعبد هللاعبيسبتولقسم االجهزة الطبية

يلمياء  دمحمدمحملمياء ذكرعلي صادق فليح حسنحسنفليحصادقعليقسم االجهزة الطبية
الدور الثان 

الدور االولخصيمه جيادجيادخصيمهذكررضا حيدر عناد عبدعبدعنادحيدررضاقسم االجهزة الطبية

الدور االولثناء عبد زيدعبد زيدثناءانثىنور دمحم جاسم دمحمدمحمجاسمدمحمنورقسم االجهزة الطبية

الدور االولناديه عبد الحسن عبد الحسن ناديهذكرعلي ثائر حمزة عبودعبودحمزةثائرعليقسم االجهزة الطبية

الدور االولهناء  منصورمنصورهناء انثىزينب  حسان عجيل شطنانشطنانعجيلحسانزينب قسم االجهزة الطبية

الدور االولشيماء منغرمنغرشيماءانثىغسق مالك حبيب جعازجعازحبيبمالكغسققسم االجهزة الطبية

يعباسسالمنبأقسم االجهزة الطبية
يراص 

الدور االولنوال حلبوصحلبوصنوالانثىنبأ سالم عباس راص 

الدور االولبتول عبد عليعبد عليبتولانثىكوثر  صاحب ازناد جاسمجاسمازنادصاحبكوثر قسم االجهزة الطبية

يفوزيهذكرعلي كريم جاسم جحيلجحيلجاسمكريمعليقسم االجهزة الطبية
يعبد راص 

الدور االولفوزيه عبد راص 



الدور االولنبيه كاظمكاظمنبيهذكرفتاح هادي عبد الرضا عبد هللاعبد هللاعبد الرضاهاديفتاحقسم االجهزة الطبية

الدور االولسهاد وناسوناسسهادانثىزينه دمحم موىس دمحمدمحمموىسدمحمزينهقسم االجهزة الطبية

الدور االولاشواق حمزةحمزةاشواقذكرحسير   رائد غركان اسوداسودغركانرائدحسير  قسم االجهزة الطبية

يخلفغاليعليقسم االجهزة الطبية يجر يشر يجر الدور االولخالديه جابرجابرخالديهذكرعلي غالي خلف شر

الدور االولايمان حسنحسنايمانانثىاشاء حمزة عالوي حمزةحمزةعالويحمزةاشاءقسم االجهزة الطبية

الدور االولفريحه جاسمجاسمفريحهذكرامير احمد حمزة جسامجسامحمزةاحمداميرقسم االجهزة الطبية

الدور االولزهره دمحمدمحمزهرهانثىمريم مؤيد عليوي جوادجوادعليويمؤيدمريمقسم االجهزة الطبية

الدور االولزكيه راهيراهيزكيهانثىمنال عبد االمير كاظم عباسعباسكاظمعبد االميرمنالقسم االجهزة الطبية

الدور االولنداء سلمانسلماننداءذكرمقتدر مقداد رسول محسنمحسنرسولمقدادمقتدرقسم االجهزة الطبية

الدور االولامنه حمودحمودامنهذكرمجتثر عبد الحسير  حمزهحمزهالحسير عبدمجتثرقسم االجهزة الطبية

الدور االولفوزيه حمزهحمزهفوزيهانثىزهراء نارص حسير  فرمانفرمانحسير نارصزهراءقسم االجهزة الطبية

الدور االولرتبه أحمدأحمدرتبهذكرحيدر عباس بربري كشموشكشموشبربريعباسحيدرقسم االجهزة الطبية

الدور االولسندس دمحمدمحمسندسذكرعلي وليد عبد الحسير  مهديمهديعبد الحسير وليدعليقسم االجهزة الطبية

الدور االولنهله جاسمجاسمنهلهذكراحمد سعد عجيل ابو الحسنهابو الحسنهعجيلسعداحمدقسم االجهزة الطبية

الدور االولحنان عبد هللاعبد هللاحنانذكرعلي جميل كريم حماديحماديكريمجميلعليقسم االجهزة الطبية

رباب علي مرزوك حريجهحريجهمرزوكعليربابقسم االجهزة الطبية
الدور االولاالء سلمانسلماناالءانثى

الدور االولكريمة ميازي ميازي كريمةذكرحيدر طالب حسير  جابرجابرحسير طالبحيدرقسم االجهزة الطبية

الدور االولرقيه كاظمكاظمرقيهذكركرار حيدر حسير  جمعهجمعهحسير حيدركرارقسم االجهزة الطبية

الدور االولنجيه عبد الهاديعبد الهادينجيهانثىهدى نزار كشيمش زيادزيادكشيمشنزارهدىقسم االجهزة الطبية

الدور االولاشواق حسنحسناشواقذكردمحم بخيت شداد هاويهاويشدادبخيتدمحمقسم االجهزة الطبية

يجميله جابرجابرجميلهذكرسجاد كاظم راشد منشدمنشدراشدكاظمسجادقسم االجهزة الطبية
الدور الثان 

الدور االوللقاء سعيدسعيدلقاءذكرليث حامد مراد سلمانسلمانمرادحامدليثقسم االجهزة الطبية

الدور االولازهار عامرعامرازهارذكركريم عماد ثامر كاظمكاظمثامرعمادكريمقسم االجهزة الطبية

الدور االولفرقد هاديهاديفرقدذكرعلي محسن عبيس هاشمهاشمعبيسمحسنعليقسم االجهزة الطبية

الدور االولندى هادي هادي ندىانثىفاطمه عباس قاسم كريمكريمقاسمعباسفاطمهقسم االجهزة الطبية

الدور االولقديمه حسنحسنقديمهذكردمحم خليل نعمه فرحانفرحاننعمهخليلدمحمقسم االجهزة الطبية

الدور االولوحيده خلفخلفوحيدهذكردمحم سالم صالح عايزعايزصالحسالمدمحمقسم االجهزة الطبية

الدور االولحسنه ياسياسحسنهذكردمحم رمضان ملوي احمداحمدملويرمضاندمحمقسم االجهزة الطبية

الدور االولكريمه  مجهولمجهولكريمه ذكردمحم مكصد عبد زيد سعودسعودعبد زيدمكصددمحمقسم االجهزة الطبية

الدور االولمريم  زكيزكيمريم ذكرحسير  صادق دمحم امير امير دمحمصادقحسير قسم االجهزة الطبية

يمريم حامدحامدمريمذكردمحم جاسم دمحم نجيبنجيبدمحمجاسمدمحمقسم االجهزة الطبية
الدور الثان 

الدور االولزهرة معيرسمعيرسزهرةذكرصادق صباح مخيلف جيرجيرمخيلفصباحصادققسم االجهزة الطبية

ياحالم عبد عونعبد عوناحالمذكرصادق جمعه حسون نعمهنعمهحسونجمعهصادققسم االجهزة الطبية
الدور الثان 



الدور االولرغيده عذيبعذيبرغيدهذكرحسن  رحم دمحم عبد الحسير عبد الحسير دمحمرحمحسن قسم االجهزة الطبية

الدور االولمهند مرادمرادمهندانثىزهراء عايد دمحم عبدعبددمحمعايدزهراءقسم االجهزة الطبية

الدور االولحميده كاظمكاظمحميدهذكرضياء ناظم شاكر دمحمدمحمشاكرناظمضياءقسم االجهزة الطبية

ينعمهضج قسم االجهزة الطبية ي عبد االئمهعبد االئمهمنجر الدور االولانتصار عبد الرحمنعبد الرحمنانتصارانثىضج  نعمه منجر

الدور االولهيفاء واديواديهيفاءذكريوسف رعد نعمه عباسعباسنعمهرعديوسفقسم االجهزة الطبية

الدور االولحياة كاملكاملحياةذكرايمن نارص حسير  مهوسمهوسحسير نارصايمنقسم االجهزة الطبية

الدور االولافتخار  عوادعوادافتخار ذكرغزوان هيثم سلمان زيدانزيدانسلمانهيثمغزوانقسم االجهزة الطبية

حوراء  امير مكي اسماعيلاسماعيلمكياميرحوراء قسم االجهزة الطبية
الدور االولشذى محسنمحسنشذىانثى

الدور االولزهره خفيفخفيفزهرهذكرمصطف  عدنان ياش سليمانسليمانياشعدنانمصطف قسم االجهزة الطبية

الدور االوللىم داخلداخللىمذكركرار رعد غانم عدايعدايغانمرعدكرارقسم االجهزة الطبية

يكاملكريمطالب قسم االجهزة الطبية
يثويث 

الدور االولبهية حسنحسنبهيةذكرطالب  كريم كامل ثويث 

الدور االولسحر طارقطارقسحرذكرحيدر رائد علي نارصنارصعليرائدحيدرقسم االجهزة الطبية

الدور االولفضيلة عباسعباسفضيلةذكرعلي كاظم فاضل عبودعبودفاضلكاظمعليقسم االجهزة الطبية

الدور االولنضال  عمرانعمراننضال ذكرابراهيم كريم هاشم مسكير مسكير هاشمكريمابراهيمقسم االجهزة الطبية

يحيدرقسم االجهزة الطبية
ي جير جابرجابرجيرمنج 

يافريقيا كاظمكاظمافريقياذكرحيدر منج 
الدور الثان 

الدور االولاالء طلبطلباالءذكرفرقان ليث عبد علي عباسعباسعبد عليليثفرقانقسم االجهزة الطبية

الدور االولسكينه عبد الحسير عبد الحسير سكينهذكرمرتض  جعفر نور حسير حسير نورجعفرمرتض قسم االجهزة الطبية

الدور االولكريمه فاضلفاضلكريمهانثىرؤى رائد كاظم حمزهحمزهكاظمرائدرؤىقسم االجهزة الطبية

يمحسنمرتض قسم االجهزة الطبية
ي جيرجيرشمج 

الدور االولبيادر طعمهطعمهبيادرذكرمرتض  محسن شمج 

الدور االولكميله ضمدضمدكميلهذكرباسم جبير فهد صالح صالح فهدجبيرباسمقسم االجهزة الطبية

الدور االولابتهال حسنحسنابتهالانثىزينه كاظم عبد الزهره كاظمكاظمعبد الزهرهكاظمزينهقسم االجهزة الطبية

الدور االولهيفاء خيونخيونهيفاءذكرعلي فاضل خربوت عزيز عزيز خربوتفاضلعليقسم االجهزة الطبية

 احمد عبد زيد عبد الحسير عبد الحسير عبد زيداحمدمصطف قسم االجهزة الطبية
الدور االولنادية حسير حسير ناديةذكرمصطف 

يكريمةذكرياسير  خضير عباس حسير حسير عباسخضيرياسير قسم االجهزة الطبية
يراص 

الدور االولكريمة راص 

الدور االولغيداء حسير حسير غيداءانثىرسل حيدر عباس نجمنجمعباسحيدررسلقسم االجهزة الطبية

الدور االولصبا عليعليصباانثىفاطمة رائد عبيس غضيبغضيبعبيسرائدفاطمةقسم االجهزة الطبية

الدور االولبراق دمحمدمحمبراقانثىأسماء هللا حاتم رشيد كاظمكاظمرشيدحاتمأسماء هللاقسم االجهزة الطبية

الدور االولإقبال عبد هللاعبد هللاإقبالذكرعلي عباس دمحم حاجمحاجمدمحمعباسعليقسم االجهزة الطبية

الدور االولفاطمه عيادعيادفاطمهانثىمريم عبد هللا علي عبيدعبيدعليعبد هللامريمقسم االجهزة الطبية

الدور االولغالية حسير حسير غاليةذكرموىس جعفر دمحم عبد الحسير عبد الحسير دمحمجعفرموىسقسم االجهزة الطبية

الدور االولفاطمة  صامدصامدفاطمة ذكرسجاد جميل جواد كاظمكاظمجوادجميلسجادقسم االجهزة الطبية

الدور االولمث  جاسمجاسممث ذكرعبد هللا صالح عبد الحسير  عباسعباسعبد الحسير صالحعبد هللاقسم االجهزة الطبية

الدور االولفضيله عبيسعبيسفضيلهذكرزيد عمار جبير كاظمكاظمجبيرعمارزيدقسم االجهزة الطبية



الدور االولزكية عزيزعزيززكيةذكرعباس جاسم جبير فهدفهدجبيرجاسمعباسقسم االجهزة الطبية

الدور االولسهام عبد الزهرهعبد الزهرهسهامذكررياض حسن كاظم حسير حسير كاظمحسنرياضقسم االجهزة الطبية

الدور االولاشاء حسنحسناشاءانثىرقيه قيرص صباح دمحمدمحمصباحقيرصرقيهقسم االجهزة الطبية

ىذكرهاشم ابراهيم دمحم حسنحسندمحمابراهيمهاشمقسم االجهزة الطبية ى عمرانعمرانبرسر الدور االولبرسر

الدور االولفداء هاشمهاشمفداءذكررسول مصطف  حذيه كطلكطلحذيهمصطف رسولقسم االجهزة الطبية

الدور االولنعيمه ناهيناهينعيمهذكرحاتم نعيمه لفته معارجمعارجلفتهنعيمهحاتمقسم االجهزة الطبية

يسعاد حسير حسير سعادذكرمؤمل  علي كاطع عبد الحسير  عبد الحسير  كاطععليمؤمل قسم االجهزة الطبية
الدور الثان 

يكاظمهيثمهديلقسم االجهزة الطبية يصثر هديل هيثم كاظم صثر
الدور االولامال حسير حسير امالانثى

الدور االولرساله صخلصخلرسالهذكردمحم حيدر حمود احمداحمدحمودحيدردمحمقسم تقنيات ميكانيك القدرة

ق قسم تقنيات ميكانيك القدرة ق  خالد غالب عبد االميرعبد االميرغالبخالداستير الدور االولسندس عليعليسندسانثىاستير

الدور االولزينب حسير حسير زينبانثىغيداء ستار كاظم فيصلفيصلكاظمستارغيداءقسم تقنيات ميكانيك القدرة

يماليه شحانشحانماليهذكرعلي عباس عبد المهدي علوانعلوانعبد المهديعباسعليقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

يسلماناحمدقسم االجهزة الطبية
ي سلمانسلمانعبدمشر

الدور االولفاطمة عطشانعطشانفاطمةذكراحمد سلمان عبدمشر

الدور االولبتول عبد هللاعبد هللابتولانثىحنير   سليم سعيد رحيمرحيمسعيدسليمحنير  قسم االجهزة الطبية

علي االكيرقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور االولعليه حسير حسير عليهذكرعلي االكير تحسير  حسن ظاهرظاهرحسنتحسير 

يتحرير جاسمجاسمتحريرذكرمنترص كفاح كريم حمزهحمزهكريمكفاحمنترصقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

الدور االولضوية عونعونضويةذكرمحسن  كاظم عبيس عزيزعزيزعبيسكاظممحسن قسم تقنيات ميكانيك القدرة

يحنان مال هللامال هللاحنانذكربرير عامر حميد عليعليحميدعامربريرقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

يزينب حسنحسنزينبذكردمحم اياد دمحم زغيرزغيردمحماياددمحمقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

  علي  هادي شاكرشاكرهاديعلي حسير  قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور االولزينب  دمحمدمحمزينب ذكرحسير 

الدور االولابتهاج عليعليابتهاجذكردمحم اياد جبار عبد دمحمعبد دمحمجباراياددمحمقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االوللمياء عبد االميرعبد االميرلمياءذكراحمد  منصور  كاظم  حسير  حسير  كاظم منصور احمد قسم تقنيات ميكانيك القدرة

زهراء عبد علي حسن عبيدعبيدحسنعبد عليزهراءقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور االولسنيه عبدعبدسنيهانثى

الدور االوللمياء دمحمدمحملمياءانثىشهد محمود جاسم عباسعباسجاسممحمودشهدقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولنجيه عبد الهاديعبد الهادينجيهذكرمنتظر نزار كشيمش زيادزيادكشيمشنزارمنتظرقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولنجاح حكيم حكيم نجاحذكرعالوي  ابراهيم  عبد االمير حميدحميدعبد االميرابراهيم عالوي قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولساهره نعيمنعيمساهرهذكرعلي  احمد  هادي دمحمدمحمهادياحمد علي قسم تقنيات ميكانيك القدرة

يعليقسم تقنيات ميكانيك القدرة
 
ي حميد عليويعليويحميدشوق

 
الدور االولايمان جبارجبارايمانذكرعلي شوق

الدور االولنرسين جبارجبارنرسينذكرزين العابدين  عبد الكريم ابراهيم دمحمدمحمابراهيمعبد الكريمزين العابدين قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولسومه حيدرحيدرسومهذكرباقر  دمحم هاشم  هلوبهلوبهاشم دمحمباقر قسم تقنيات ميكانيك القدرة

  عمران حسير  حمزهحمزهحسير عمرانمصطف  قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور االولسليمه مالكمالكسليمهذكرمصطف 

الدور االولعليه عبد الرضاعبد الرضاعليهذكريوسف علي  كاظم خضيرخضيركاظمعلي يوسفقسم تقنيات ميكانيك القدرة

يشذىذكرحسير   لطيف سلمان حسونحسونسلمانلطيفحسير  قسم تقنيات ميكانيك القدرة يناجر الدور االولشذى ناجر



الدور االولسعاد حماديحماديسعادذكرسيف هارون خضير طارشطارشخضيرهارونسيفقسم تقنيات ميكانيك القدرة

يساهرة كاظمكاظمساهرةذكراحسان  عامر مكوطر موىسموىسمكوطرعامراحسان قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

ينرصه حسير حسير نرصهانثىرواء احمد مبدر جاسمجاسممبدراحمدرواءقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

الدور االولحسنة  هليلهليلحسنة ذكرحنان  تركي وناس عبد الرضاعبد الرضاوناستركيحنان قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولسلىم عايزعايزسلىمانثىنرجس فراس  طارق  شاكرشاكرطارق فراس نرجسقسم تقنيات ميكانيك القدرة

يهناء نورينوريهناءذكرعلي  فارس قيس مالكمالكقيسفارسعلي قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

الدور االولفائزه عبدالهاديعبدالهاديفائزهذكروسام كريم عباس شحانشحانعباسكريموسامقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولليل حمزهحمزهليلذكرعباس كريم اسماعيل ابراهيمابراهيماسماعيلكريمعباسقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولنهضة  كريم كريم نهضة ذكرعلي  كاظم  حسير   كاظم كاظم حسير  كاظم علي قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولوفاء فليحفليحوفاءذكرحسن حازم زهوري عبد الحسنعبد الحسنزهوريحازمحسنقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولامل حيدرحيدراملذكرحسير  داود سليم كريمكريمسليمداودحسير قسم تقنيات ميكانيك القدرة

يعليقاسمسارة قسم تقنيات ميكانيك القدرة
يحسان 

سارة  قاسم علي حسان 
الدور االولماري جابرجابرماريانثى

يةذكرحمزة سلمان عايط فضلفضلعايطسلمانحمزةقسم تقنيات ميكانيك القدرة ية حسنحسنخير الدور االولخير

الدور االولكريمه دمحمدمحمكريمهذكرصفاء  حمزة صاحب مطرودمطرودصاحبحمزةصفاء قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولاعتماد صاحبصاحباعتمادذكرعبدهللا ثامر علي  دمحمدمحمعلي ثامرعبدهللاقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولزبنة سكرسكرزبنةذكرليث فراس عطا علوانعلوانعطافراسليثقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولازهار هاديهاديازهارانثىدعاء جاسم كاظم حسير حسير كاظمجاسمدعاءقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولفاطمة حسنحسنفاطمةذكرحمزة حسير  ابراهيم حمزهحمزهابراهيمحسير حمزةقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولمنتىه حسير حسير منتىهذكرازهر  رعد  عبد العالي  موىسموىسعبد العالي رعد ازهر قسم تقنيات ميكانيك القدرة

 علي  نارصنارصعلي خرص سيف الدينقسم تقنيات ميكانيك القدرة
يازهار علوانعلوانازهارذكرسيف الدين خرص 

الدور الثان 

الدور االولنوال حميدحميدنوالانثىبنير  كريم  فرهود علوانعلوانفرهودكريم بنير قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولاسيا عليعلياسياانثىزهراء  سعيد  عبيس مانع مانع عبيسسعيد زهراء قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولايمان  نارصنارصايمان انثىنورة دياب عبد الجبار عامرعامرعبد الجبارديابنورةقسم تقنيات ميكانيك القدرة

ياالء دمحمدمحماالءذكرعمار مفيد  جابر عزيزعزيزجابرمفيد عمارقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

يقسم تقنيات ميكانيك القدرة يحمزةناجر ي حطحوطحطحوطناجر ي حمزة ناجر الدور االولازهار وناسوناسازهارذكرناجر

 سامي  نوري عباسعباسنوريسامي مصطف قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور االولنىه عبدهللاعبدهللانىهذكرمصطف 

ينعمهامجدقسم تقنيات ميكانيك القدرة ي عبد االئمةعبد االئمةمنجر الدور االولانتصار عبد الرحمنعبد الرحمنانتصارذكرامجد نعمه منجر

يحميده هاديهاديحميدهذكرعباس دمحم علي نجم ابراهيمابراهيمنجمدمحم عليعباسقسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

الدور االولزينب  فاضلفاضلزينب ذكردمحم  زيد  مهدي عليعليمهديزيد دمحم قسم تقنيات ميكانيك القدرة

يه ذكرعلي  مدلول  طاهر حاجمحاجمطاهرمدلول علي قسم تقنيات ميكانيك القدرة يه  جاسمجاسمخير الدور االولخير

الدور االولازهار فخريفخريازهارذكرعباس دمحم احمد رشيدرشيداحمددمحمعباسقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولعروبة  سعيدسعيدعروبة انثىليل  خضير  عباس كيطانكيطانعباسخضير ليل قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولهيام عبد الحسير عبد الحسير هيامذكرحسير  مهدي كاطع سلمانسلمانكاطعمهديحسير قسم تقنيات ميكانيك القدرة



الدور االولنضال كريمكريمنضالذكرزيد عادل علي عبودعبودعليعادلزيدقسم تقنيات ميكانيك القدرة

يعبداليمةخالدمؤملقسم تقنيات ميكانيك القدرة
يماص 

الدور االولنضال هاديهادينضالذكرمؤمل خالد عبداليمة ماص 

الدور االولنداء دمحمدمحمنداءانثىبيداء دمحم صاحب جاسمجاسمصاحبدمحمبيداءقسم تقنيات ميكانيك القدرة

ينورية ادريبادريبنوريةذكرحسام  حسن  واهم مرزهمرزهواهمحسن حسام قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور الثان 

الدور االولفليحه عباسعباسفليحهذكرزيد عامر عباس عبود عبود عباسعامرزيدقسم تقنيات ميكانيك القدرة

هذكرانس يحثر هاشم سلمانسلمانهاشميحثرانسقسم تقنيات ميكانيك القدرة ه هاشمهاشمسمير الدور االولسمير

الدور االولزينب حاكمحاكمزينبذكردمحم الصادق  جعفر هاشم صادقصادقهاشمجعفردمحم الصادق قسم تقنيات ميكانيك القدرة

 حسن علي جرمطجرمطعليحسنمصطف قسم تقنيات ميكانيك القدرة
الدور االولريمه حسنحسنريمهذكرمصطف 

يسهيلة  حمزةحمزةسهيلة ذكرعلي  جميل كاظم عمرانعمرانكاظمجميلعلي قسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

الدور االولوحيده  عزيز عزيز وحيده ذكرمالك  حسير   صالح مهديمهديصالححسير  مالك قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولصبيحه عباسعباسصبيحهذكرظاهر صبجي ظاهر محسنمحسنظاهرصبجيظاهرقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولايناس حاكمحاكمايناسانثىبنير  حسير  حاتم عبيدعبيدحاتمحسير بنير قسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولاشواق  كاظمكاظماشواق انثىحوراء احمد  شهيد  حسنحسنشهيد احمد حوراءقسم تقنيات ميكانيك القدرة

الدور االولاقبال كاظمكاظماقبالانثىرسل  فاضل عباس عبد السادهعبد السادهعباسفاضلرسل قسم تقنيات ميكانيك القدرة

يسعدية  عطية عطية سعدية انثىفاطمة حيدر عبد اليمة حمزهحمزهعبد اليمةحيدرفاطمةقسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

الدور االولازهار سالمسالمازهارانثىنور نزار طالب  حسير حسير طالب نزارنورقسم تقنيات المساحة

الدور االولروضه عبد اللطيفعبد اللطيفروضهانثىهبه مجيد بديوي زعالنزعالنبديويمجيدهبهقسم تقنيات المساحة

الدور االولنداء كاضمكاضمنداءذكرمنتظر ناجح فاضل شدهانشدهانفاضلناجحمنتظرقسم تقنيات المساحة

يشيماء  حكيمحكيمشيماء انثىساره يوسف عباس علوانعلوانعباسيوسفسارهقسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

الدور االولابتهال حسير حسير ابتهالذكرعمار هيثم غازي ليلوليلوغازيهيثمعمارقسم تقنيات المساحة

يزكيمجيدحسنقسم تقنيات المساحة
يشان 

الدور االولهند عليعليهندذكرحسن مجيد زكي شان 

ى ذكرقاسم دمحم عصمان دمحمدمحمعصماندمحمقاسمقسم تقنيات المساحة ى  حسير حسير برسر يبرسر
الدور الثان 

 بشير علي عبودعبودعليبشيربنير قسم تقنيات المساحة
الدور االولسعديه ياسير ياسير سعديهانثىبنير 

الدور االولمنتىه  كاملكاملمنتىه انثىطيبه حيدر حمزه كاظمكاظمحمزهحيدرطيبهقسم تقنيات المساحة

الدور االولفاطمه عبيدعبيدفاطمهانثىزينب حيدر  عبد األمير  كريمكريمعبد األمير حيدر زينبقسم تقنيات المساحة

الدور االولامل عبد هللا عبد هللا املانثىزهراء  ناظم  جاسم علوانعلوانجاسمناظم زهراء قسم تقنيات المساحة

الدور االولحمزيه عورعورحمزيهانثىزينب علي كاظم حسير حسير كاظمعليزينبقسم تقنيات المساحة

الدور االولصبا شاكرشاكرصباانثىفاطمه  صالح مهدي كريمكريممهديصالحفاطمه قسم تقنيات المساحة

الدور االولكريمة  ابراهيمابراهيمكريمة ذكرعباس كتاب عيدان عبيدعبيدعيدانكتابعباسقسم تقنيات المساحة

طيبة قابيل علي دمحمدمحمعليقابيلطيبةقسم تقنيات المساحة
الدور االولرشا دمحمدمحمرشاانثى

الدور االولناديه رزاقرزاقناديهذكرمشتاق عبد الواحد متعب هزبرهزبرمتعبعبد الواحدمشتاققسم تقنيات المساحة

الدور االولسعدية جاسمجاسمسعديةذكردمحم قاسم راشد دمحمدمحمراشدقاسمدمحمقسم تقنيات المساحة

الدور االولسهيله عبد زيدعبد زيدسهيلهذكردمحم  عبد الساده كاظم عبودعبودكاظمعبد السادهدمحم قسم تقنيات المساحة



الدور االولعذراء جوادجوادعذراءانثىايات لقمان مجي عبد عليعبد عليمجيلقماناياتقسم تقنيات المساحة

الدور االولناديه سلمانسلمانناديهذكرثامر عامر عبد الحسير  شمران شمران عبد الحسير عامرثامرقسم تقنيات المساحة

الدور االولزهرة علوانعلوانزهرةانثىمها حسير  علوان مرادمرادعلوانحسير مهاقسم تقنيات المساحة

عليزينبقسم تقنيات المساحة
يوسيلة عبد الحسير عبد الحسير وسيلةانثىزينب علي حسير  ميلحميلححسير 

الدور الثان 

الدور االولسكينة جوادجوادسكينةذكرسجاد صباح مطرود جاسمجاسممطرودصباحسجادقسم تقنيات المساحة

يسليمة رضارضاسليمةذكرمصطف   حميد كاظم  عبدعبدكاظم حميدمصطف  قسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

الدور االولوفاء  مهديمهديوفاء ذكرمصطف   ستار حنتوش ابو سودهابو سودهحنتوشستارمصطف  قسم تقنيات المساحة

يحسنصامدمعي  قسم تقنيات المساحة
يحسون 

ى ذكرمعي   صامد حسن حسون  ى  صاحبصاحببرسر الدور االولبرسر

الدور االولسليمة كريمكريمسليمةذكرمنتظر عبود شنبارة حسنحسنشنبارةعبودمنتظرقسم تقنيات المساحة

الدور االولازهار كاظمكاظمازهارذكرمصطف   ليث جبار هاشم هاشم جبارليثمصطف  قسم تقنيات المساحة

الدور االولازهار دمحمدمحمازهارذكرعالء صالح سميسم عبيدعبيدسميسمصالحعالءقسم تقنيات المساحة

ى انثىفاطمه حسن  حمزه جابرجابرحمزهحسن فاطمهقسم تقنيات المساحة ى  حسير حسير برسر الدور االولبرسر

الدور االولافراح محسنمحسنافراحذكرعقيل  دمحم هدام حمزهحمزههدامدمحمعقيل قسم تقنيات المساحة

يدمحمقسم تقنيات المساحة ي حطاب عباسعباسحطابناجر الدور االولحمديه عبد عباسعبد عباسحمديهذكردمحم ناجر

الدور االولفضيله عليعليفضيلهانثىفاطمه  ابراهيم دمحم جبارجباردمحمابراهيمفاطمه قسم تقنيات المساحة

الدور االولحنان عباس عباس حنانذكرطه احمد طه احمداحمدطهاحمدطهقسم تقنيات المساحة

الدور االولصبا حكيمحكيمصباذكرهمام عادل جاسم ادعيسادعيسجاسمعادلهمامقسم تقنيات المساحة

الدور االولريمه ساجتساجتريمهذكرامير غاطي عواد عارفعارفعوادغاطياميرقسم تقنيات المساحة

الدور االولايالف دمحمدمحمايالفذكرطالب مشتاق طالب  فرهودفرهودطالب مشتاقطالبقسم تقنيات المساحة

يحليمة دمحمدمحمحليمةذكرعلي احمد لفته جمعهجمعهلفتهاحمدعليقسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

ينرصهانثىايات عايد ناهي حسنحسنناهيعايداياتقسم تقنيات المساحة
يراص 

الدور االولنرصه راص 

يسعدية  مزهرمزهرسعدية ذكرسلوان سليم  حمزه سيابسيابحمزهسليم سلوانقسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

الدور االوليرسى  حسن حسن يرسى ذكرعلي عباس حسن سفيحسفيححسنعباسعليقسم تقنيات المساحة

الدور االوللميعة حسير حسير لميعةذكرمحمود حاتم عبيد حمدحمدعبيدحاتممحمودقسم تقنيات المساحة

الدور االولربيحه عباسعباسربيحهذكرسالم نوفل عيش  علوان علوان عيش نوفلسالمقسم تقنيات المساحة

يدمحمحمزهيعقوبقسم تقنيات المساحة
يراص 

الدور االولاحالم كاظمكاظماحالمذكريعقوب حمزه دمحم راص 

عليعباس قسم تقنيات المساحة
يسيكنة  ديليديليسيكنة ذكرعباس  علي حسير  جاسمجاسمحسير 

الدور الثان 

الدور االولعاتقة حمزةحمزةعاتقةذكركاظم ثامر حاكم كاظمكاظمحاكمثامركاظمقسم تقنيات المساحة

الدور االولفضيله  مظهرمظهرفضيله ذكررائد سعيد خليف محلمحلخليفسعيدرائدقسم تقنيات المساحة

عليقسم تقنيات المساحة
يياسمير  طهطهياسمير ذكرعلي حسير  مهدي حسير حسير مهديحسير 

الدور الثان 

ى انثىزهراء  سليم جبار حماديحماديجبارسليمزهراء قسم تقنيات المساحة ى  تموينتموينبرسر الدور االولبرسر

يفاطمة  عليعليفاطمة ذكرحيدر نعمه عزيز  يونسيونسعزيز نعمهحيدرقسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

ى ذكردمحم غالب عبد جوادجوادعبدغالبدمحمقسم تقنيات المساحة ى  كاظمكاظمبرسر الدور االولبرسر



الدور االولفوزية سعودسعودفوزيةذكردمحم كريم عباس هذالهذالعباسكريمدمحمقسم تقنيات المساحة

الدور االولانتصار  عليعليانتصار انثىزهراء  هادي عبد هللا حمزهحمزهعبد هللاهاديزهراء قسم تقنيات المساحة

ونيك هانثىازهار جواد زويد غانمغانمزويدجوادازهارقسم تقنيات االلكي  ه مهديمهديسمير الدور االولسمير

ياسيل ابو الهيلابو الهيلاسيلذكرسجاد علي عبيد عكربعكربعبيدعليسجادقسم تقنيات المساحة
الدور الثان 

الدور االولفاطمة هاديهاديفاطمةانثىرسل دمحم حسير  شنانشنانحسير دمحمرسلقسم تقنيات المساحة

يسالمعباسعبد هللا قسم تقنيات المساحة
يشيث 

يرازقية سيابسيابرازقيةذكرعبد هللا  عباس سالم شيث 
الدور الثان 

الدور االولسهيله  حمدحمدسهيله ذكراحمد مطر محسن  دهشدهشمحسن مطراحمدقسم تقنيات المساحة

حوراء  علي حمزه عباسعباسحمزهعليحوراء قسم تقنيات المساحة
الدور االولزينب حسير حسير زينبانثى

ونيك الدور االولهيفاء  ابراهيمابراهيمهيفاء ذكراسعد  كريم عبيد اسماعيلاسماعيلعبيدكريماسعد قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولانتضام  جوادجوادانتضام ذكراحمد  جاسم اكريم  دمحم دمحم اكريم جاسماحمد قسم تقنيات االلكي 

ونيك علي قسم تقنيات االلكي 
الدور االوللهيب دمحمدمحملهيبذكرعلي  حسير  محسن مزهرمزهرمحسنحسير 

ونيك الدور االولملكه عجزانعجزانملكهذكرامير  منشد مرهون محسنمحسنمرهونمنشدامير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهديه سلمانسلمانهديهذكرمالك فاضل علي كاظمكاظمعليفاضلمالكقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولوجديه كاظمكاظموجديهذكرحسن  عباس حمزه رعدرعدحمزهعباسحسن قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولعليه هاشمهاشمعليهذكرعبدهللا  صالح نعمه خرص خرص نعمهصالحعبدهللا قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولنجالء عبد الخالقعبد الخالقنجالءذكرحسن  رافد حسن  عليعليحسن رافدحسن قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزينب طالبطالبزينبذكررغد  حيدر فاضل يحثريحثرفاضلحيدررغد قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهيام  اسماعيلاسماعيلهيام ذكرسجاد جليل ناهي جاسمجاسمناهيجليلسجادقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولمياده جوادجوادميادهذكرنوار عباس علي هاديهاديعليعباسنوارقسم تقنيات االلكي 

ونيك ي قسم تقنيات االلكي  ي عبد دمحمعبدالنثر ي ناجر ي  دمحم عبد  ناجر الدور االولهيفاء  صاحبصاحبهيفاء ذكرعبدالنثر

ونيك الدور االولساهره جعفرجعفرساهرهذكرضياء  الدين والء رضارضاوالءالدينضياء قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولابتسام عبد الحمزةعبد الحمزةابتسامذكرسجاد جواد كاظم جوادجوادكاظمجوادسجادقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولخلود عليعليخلودذكردمحم احمد نعميم كنير كنير نعميماحمددمحمقسم تقنيات االلكي 

ونيك عليمرتض  قسم تقنيات االلكي 
  علي حسير  عباسعباسحسير 

الدور االولرساله عبدعبدرسالهذكرمرتض 

ونيك الدور االولوفيه عليعليوفيهذكرعبد الوهاب محسن كريم حمزهحمزهكريممحسنعبد الوهابقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولفاطمه شاكرشاكرفاطمهذكرعباس  علي  عباس موىسموىسعباسعلي عباس قسم تقنيات االلكي 

ونيك   حسير  عبد عبدهللاعبدهللاعبدحسير مصطف  قسم تقنيات االلكي 
الدور االولكاظميه مرزهمرزهكاظميهذكرمصطف 

ونيك الدور االولحياة  وناسوناسحياة انثىهدى  داخل شاكر خضيرخضيرشاكرداخلهدى قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهناء هاديهاديهناءذكرحسن  عدنان عبد الزهره جاسمجاسمعبد الزهرهعدنانحسن قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولفاطمه كاظمكاظمفاطمهذكراحمد  عباس ابراهيم  جبارجبارابراهيم عباساحمد قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولبتول ثابتثابتبتولذكرحمزه قاسم عبد الحمزه حسونحسونعبد الحمزهقاسمحمزهقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولامل جوادجواداملذكرعالء ضياء جبار كاظمكاظمجبارضياءعالءقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولدالل كدركدرداللذكرحسن  كاظم حسن بجايبجايحسنكاظمحسن قسم تقنيات االلكي 



ونيك الدور االولسلوى  كاظمكاظمسلوى ذكرسجاد  دمحم رشيد عطيهعطيهرشيددمحمسجاد قسم تقنيات االلكي 

ونيك  عامر مكي عبد الحسنعبد الحسنمكيعامرمصطف قسم تقنيات االلكي 
الدور االولشور عليعليشورذكرمصطف 

ونيك الدور االولكريمه عبد عبد كريمهذكرهادي ساجت حسن مصطف مصطف حسنساجتهاديقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولندى دمحمدمحمندىذكرحسير   نعمه دخيل شاهير شاهير دخيلنعمهحسير  قسم تقنيات االلكي 

ونيك علي المرتض قسم تقنيات االلكي 
الدور االولنفيعه عليعلينفيعهذكرعلي المرتض  حسير  كاظم نعمهنعمهكاظمحسير 

ونيك يفضيله محسنمحسنفضيلهذكرسالم  حسن عليوي حسير حسير عليويحسنسالم قسم تقنيات االلكي 
الدور الثان 

ونيك الدور االولحكيمه خابطخابطحكيمهذكرمصطف   سعدون دمحم عبد الحسير عبد الحسير دمحمسعدونمصطف  قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهدى احمداحمدهدىذكرعلي  جمال ابراهيم حسير حسير ابراهيمجمالعلي قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولخالده عاديعاديخالدهذكرعباس حيدر صبار شاهير شاهير صبارحيدرعباسقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزهراء جليلجليلزهراءذكرحيدر  عبد الحمزه هادي حسنحسنهاديعبد الحمزهحيدر قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولفائزه حسير حسير فائزهذكرحمزه حسير  دمحم طالبطالبدمحمحسير حمزهقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولنهله مبدرمبدرنهلهذكروسام رزاق كريم عبودعبودكريمرزاقوسامقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولاالء فتجيفتجياالءذكرعلي  احمد هاشم ضيدانضيدانهاشماحمدعلي قسم تقنيات االلكي 

ونيك وزحمزهمرزهفاطمهقسم تقنيات االلكي  وزفير الدور االولسليمه سعيدسعيدسليمهانثىفاطمه مرزه حمزه فير

ونيك الدور االولهناء عبيسعبيسهناءذكرحسير  باسم فليح حسنحسنفليحباسمحسير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولسعيده  هاللهاللسعيده ذكرعبد الرحمن مزهي محسن بجايبجايمحسنمزهيعبد الرحمنقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهناء هاديهاديهناءذكرامير  محمود شاكر  محمودمحمودشاكر محمودامير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولشهالء عبد هاديعبد هاديشهالءذكرعبد الجبار هادي عبد الجبار عليعليعبد الجبارهاديعبد الجبارقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولحسنية عليويعليويحسنيةذكرحسنير  ستار عبد هللا حمزهحمزهعبد هللاستارحسنير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولعفيفه سعودسعودعفيفهانثىغدير عباس دمحم علوانعلواندمحمعباسغديرقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزينب كاظمكاظمزينبانثىسناء نجاح كاظم عبودعبودكاظمنجاحسناءقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولكفاح فخريفخريكفاحذكرنورالدين منترص دمحم حسير حسير دمحممنترصنورالدينقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولامل  موىس موىس امل ذكرامير هيثم  عبادي هوينهوينعباديهيثم اميرقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولاقبال سلمانسلماناقبالذكرسجاد  دمحم محسن حسونحسونمحسندمحمسجاد قسم تقنيات االلكي 

ونيك قدمحمقسم تقنيات االلكي  ق دمحم عباسعباسدمحممرسر الدور االولوفاء حاتمحاتموفاءذكردمحم مرسر

ونيك الدور االولازهار  عليعليازهار ذكرمصطف   عباس مكي حمودحمودمكيعباسمصطف  قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولبيداء كريمكريمبيداءانثىفاطمه حسام عبد االمير عبدهللاعبدهللاعبد االميرحسامفاطمهقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولكاظميه مرزهمرزهكاظميهذكررسول  حسير   عبد عبد هللاعبد هللاعبدحسير  رسول قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولافتخار رحمرحمافتخارذكرمرتض  شاكر جاسم دمحمدمحمجاسمشاكرمرتض قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولابتهال قاسمقاسمابتهالذكرعبد هللا عماد جاسم دمحمدمحمجاسمعمادعبد هللاقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولشكريه خالدخالدشكريهذكرامير عبدالحسير  عبدالرضا عيدانعيدانعبدالرضاعبدالحسير اميرقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزينب مهديمهديزينبذكرامير   عوده كمر سلمان سلمان كمرعودهامير  قسم تقنيات االلكي 

ونيك   علي  منشي عطية عطية منشيعلي حسير  قسم تقنيات االلكي 
الدور االولامال موىس موىس امالذكرحسير 



ونيك الدور االولشذى  حسير حسير شذى ذكرحيدر حسير  عبيد حسير حسير عبيدحسير حيدرقسم تقنيات االلكي 

ونيك يغافلذو الفقارقسم تقنيات االلكي 
ي عندلعندلعف 

الدور االولمائده حنتوشحنتوشمائدهذكرذو الفقار غافل عف 

ونيك الدور االولانتصار يحثريحثرانتصارذكرمرتض   حسن نجم عبودعبودنجمحسنمرتض  قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولفاطمه بهاءبهاءفاطمهذكرحسنير  زيد كاظم عبد العزيزعبد العزيزكاظمزيدحسنير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزهره حمزهحمزهزهرهذكركرار عامر حسير   عالويعالويحسير  عامركرارقسم تقنيات االلكي 

ونيك يهذكرغفران ناظم مجبل غاليغاليمجبلناظمغفرانقسم تقنيات االلكي  يه خلفخلفصير الدور االولصير

ونيك يرضاعباسقسم تقنيات االلكي  يراجر يناجر ي ناجر الدور االولزينب كمبشكمبشزينبذكرعباس رضا راجر

ونيك الدور االولوسن  رمضانرمضانوسن ذكرمصطف   مازن دمحم عبد االميرعبد االميردمحممازنمصطف  قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االوللواهن محسنمحسنلواهنذكردمحم عباس دمحم كاظمكاظمدمحمعباسدمحمقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهدى  جهادجهادهدى ذكرمصطف  رحيم غازي حسنحسنغازيرحيممصطف قسم تقنيات االلكي 

ونيك يعبدمنصوردمحم قسم تقنيات االلكي 
يسبث 

الدور االولباسمه طالبطالبباسمهذكردمحم  منصور عبد سبث 

ونيك الدور االولانتصار عكربعكربانتصارذكرليث مهند رسول هاشمهاشمرسولمهندليثقسم تقنيات االلكي 

ونيك هذكرسوالف جاسم  حمزه سلمانسلمانحمزهجاسم سوالفقسم تقنيات االلكي  ه دمحمدمحمامير الدور االولامير

ونيك الدور االولرباب كاظمكاظمربابانثىسوسن حيدر جابر حسنحسنجابرحيدرسوسنقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولسهير حمزهحمزهسهيرذكردمحم  نجاح علي هلولهلولعلينجاحدمحم قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولسعاد وهيبوهيبسعادانثىفاطمه  احمد عبد الحسير  عبد الحسنعبد الحسنعبد الحسير احمدفاطمه قسم تقنيات االلكي 

ونيك يغازيهذكرصباح حسن دحام سعودسعوددحامحسنصباحقسم تقنيات االلكي  يناجر الدور االولغازيه ناجر

ونيك الدور االولحظيه ذعذاعذعذاعحظيهذكركرار علي كاظم عبد علوانعبد علوانكاظمعليكرارقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزهور كاظمكاظمزهورذكرعلي  حسن يوسف حميد حميد يوسفحسنعلي قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولفاطمه جهادجهادفاطمهذكرحمزه هادي كحيط موىسموىسكحيطهاديحمزهقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزينب عبد الحسير عبد الحسير زينبذكرحسن احمد حسير  حمزهحمزهحسير احمدحسنقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولابتسام هاديهاديابتسامانثىبنير  عباس عالء نارصنارصعالءعباسبنير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولهيفاء واديواديهيفاءذكرمصطف   رعد نعمة عباسعباسنعمةرعدمصطف  قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولفاتن  مسلممسلمفاتن ذكراحمد عادل عقيل خلفخلفعقيلعادلاحمدقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولختام صالح صالح ختامانثىنور  يحثر حبيب عبد العزيزعبد العزيزحبيبيحثرنور قسم تقنيات االلكي 

ونيك علي قسم تقنيات االلكي 
الدور االولشذى عليعليشذىذكرعلي  حسير  دمحم عبد الرضاعبد الرضادمحمحسير 

ونيك الدور االولسعيده عليعليسعيدهذكرعلي  طه حسير  منصورمنصورحسير طهعلي قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االوللمياء كاظمكاظملمياءذكرحسنير  كاظم عبيس حسنحسنعبيسكاظمحسنير قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولزهور كاظم كاظم زهورذكرسامر عبد الباري جاسم  دمحمدمحمجاسم عبد الباريسامرقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولثمينه كاظمكاظمثمينهذكرمصطف  عادل صالح عبدالصاحبعبدالصاحبصالحعادلمصطف قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولنضال  اموريامورينضال انثىمريم العذراء حيدر حسير  امير امير حسير حيدرمريم العذراءقسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولسعديه عبيدعبيدسعديهذكرعلي  عبدهللا عناوه كطانكطانعناوهعبدهللاعلي قسم تقنيات االلكي 

ي
يزهيريوسفقسم تقنيات المدن  ي كاظمكاظمناجر الدور االولحدهن عبد الحمزةعبد الحمزةحدهنذكريوسف زهير ناجر



ي
يحمزهاحمدزينبقسم تقنيات المدن 

يراص 
الدور االولفاطمه عبد المحسنعبد المحسنفاطمهانثىزينب احمد حمزه راص 

ي
الدور االولماجده عبد الحسن عبد الحسن ماجدهذكرشمد محسن طهيمز فرج فرج طهيمزمحسنشمدقسم تقنيات المدن 

ي
رازقة عبد الحميد  حسن عليعليحسنعبد الحميد رازقةقسم تقنيات المدن 

الدور االولكظيمه شاكرشاكركظيمهانثى

ونيك الدور االولامل سعدسعداملذكرعلي  جمال زاير خدامخدامزايرجمالعلي قسم تقنيات االلكي 

ونيك الدور االولامل  عليويعليويامل انثىفاطمه اسماعيل جاسم عراكعراكجاسماسماعيلفاطمهقسم تقنيات االلكي 

ي
الدور االولبهيه شناوهشناوهبهيهانثىساره دمحم وشل حمزةحمزةوشلدمحمسارهقسم تقنيات المدن 

ي
فعبد الرسولقسم تقنيات المدن  ف عبد الرسول عبد الحسير عبد الحسير عبد الرسولاشر يوالء عبد الحسير عبد الحسير والءذكرعبد الرسول اشر

الدور الثان 

ي
يعلينورقسم تقنيات المدن 

ي جابرجابرغث 
نور علي غث 

الدور االولانتصار كاظمكاظمانتصارانثى

ي
الدور االولنهاية ابراهيم ابراهيم نهايةانثىزهراء  اسماعيل  نعمت بساطبساطنعمتاسماعيل زهراء قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولانغام عبد األمير عبد األمير انغامذكرحسير  عالء نرص عبد االميرعبد االميرنرصعالءحسير قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولحكيمه سعدونسعدونحكيمهانثىاية عادل عبد سماويسماويعبدعادلايةقسم تقنيات المدن 

ي
يدمحمحيدرمنتظرقسم تقنيات المدن  يعرني الدور االولفهيمة سدخانسدخانفهيمةذكرمنتظر حيدر دمحم عرني

ي
الدور االولازهار عباسعباسازهارذكرأمير  رحيم ورد حنتوشحنتوشوردرحيمأمير قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولقبيله فالح فالح قبيلهذكرعالء حسير  صيهود حسنحسنصيهودحسير عالءقسم تقنيات المدن 

ي
يحميدهذكرعبد هللا  راشد مهدي حسير حسير مهديراشدعبد هللا قسم تقنيات المدن 

يراص 
الدور االولحميده راص 

ي
الدور االولرضيه حاكمحاكمرضيهانثىهديل حمودي عوده رضيويرضيويعودهحموديهديلقسم تقنيات المدن 

ي
وشعليكريمدمحم قسم تقنيات المدن  وشحي  الدور االولفضيله حسير حسير فضيلهذكردمحم  كريم علي حي 

ي
الدور االولحمزيه حسير حسير حمزيهذكرحسن عبيس خضير دمحمدمحمخضيرعبيسحسنقسم تقنيات المدن 

ي
يهذكرعباس كاظم عبد دمحم عباسعباسعبد دمحمكاظمعباسقسم تقنيات المدن  يه مطرسرمطرسرخير الدور االولخير

ي
يهانثىحوراء  صباح مهدي عبدعبدمهديصباححوراء قسم تقنيات المدن  يه نجمنجمصير الدور االولصير

ي
الدور االولزنوبة محسنمحسنزنوبةذكرعباس  علي كاظم علوانعلوانكاظمعليعباس قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولصبيحه شهاديشهاديصبيحهذكرفراس فاضل عناد فاعورفاعورعنادفاضلفراسقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولزهرة رضا رضا زهرةانثىزينب جمال سلمان داودداودسلمانجمالزينبقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولبدور عباس عباس بدورذكرزين العابدين  مسلم بدري جاسمجاسمبدريمسلمزين العابدين قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولسلىم كاظمكاظمسلىمذكردمحم حمزه كاظم رفشرفشكاظمحمزهدمحمقسم تقنيات المدن 

ي
بيادر  حيدر  سليم عبد عليعبد عليسليمحيدر بيادر قسم تقنيات المدن 

الدور االولمث  هاديهاديمث انثى

ي
الدور االولجنان شاكرشاكرجنانانثىرؤى  احمد هادي عبد لفتهعبد لفتههادياحمدرؤى قسم تقنيات المدن 

ي
يعبيدصادقعليقسم تقنيات المدن 

يشغ 
الدور االولانعام ابراهيمابراهيمانعامذكرعلي صادق عبيد شغ 

ي
الدور االولجنان طالب طالب جنانذكرمصطف   صفاء حمد نجمنجمحمدصفاءمصطف  قسم تقنيات المدن 

ي
يقسمه دمحمدمحمقسمهذكرسجاد حيدر حمد عليويعليويحمدحيدرسجادقسم تقنيات المدن 

الدور الثان 

ي
هذكرعبد هللا  ابراهيم دمحم جيادجياددمحمابراهيمعبد هللا قسم تقنيات المدن  ه موىس موىس ظهير الدور االولظهير

ي
  علي عبد األمير  عليعليعبد األمير عليحسير  قسم تقنيات المدن 

الدور االولفاطمه مشهدمشهدفاطمهذكرحسير 

ي
الدور االولبسيه عبد الكاظمعبد الكاظمبسيهانثىفاطمة  كاظم دمحم مزعلمزعلدمحمكاظمفاطمة قسم تقنيات المدن 



ي
الدور االولهناء عبد هللا عبد هللا هناءذكرمرتض   مجي دمحم حسير حسير دمحممجيمرتض  قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولابتسام عبد الحسير عبد الحسير ابتسامذكرعلي خليل كامل كاظمكاظمكاملخليلعليقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولميسون رسولرسولميسونانثىشى ظاهر دمحم اهواهودمحمظاهرشىقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولرقية  فاضل فاضل رقية ذكرحيدر دمحم مجي عنادعنادمجيدمحمحيدرقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولفرحة عبدعبدفرحةانثىنجوان عادل نجم عبدعبدنجمعادلنجوانقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولامل عبيس عبيس املذكرليث محمود  حمزه  دليدليحمزه محمود ليثقسم تقنيات المدن 

ي
تبارك علي نعمه شحانشحاننعمهعليتباركقسم تقنيات المدن 

الدور االولسندس كاظم كاظم سندسانثى

ي
الدور االولهدى  دمحمدمحمهدى ذكردمحم  عبد الكريم  حمد مزعلمزعلحمدعبد الكريم دمحم قسم تقنيات المدن 

ي
 علي حسير   جابرجابرحسير  عليحسير قسم تقنيات المدن 

يهذكرحسير  يه عبد جابرعبد جابرخير الدور االولخير

ي
الدور االولهناء  عيدانعيدانهناء ذكرسجاد اركان حمد مال هللامال هللاحمداركانسجادقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولسندس مهديمهديسندسذكررسول  حاتم احمد جاسمجاسماحمدحاتمرسول قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولقيسة رحيمرحيمقيسةذكرمصطف   منشد مجبل كاظمكاظممجبلمنشدمصطف  قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولوداد اسماعيل اسماعيل ودادانثىنور ميثم حسن دمحمدمحمحسنميثمنورقسم تقنيات المدن 

ي
يمظهرصباحذو الفقارقسم تقنيات المدن 

يسويف 
الدور االولوجدان عبد الكاظمعبد الكاظموجدانذكرذو الفقار صباح مظهر سويف 

ي
ينضال جوادجوادنضالذكراحمد نجم عبد رسنرسنعبدنجماحمدقسم تقنيات المدن 

الدور الثان 

ي
ينعمهمظفرحسير  قسم تقنيات المدن  يراجر وق ذكرحسير   مظفر نعمه راجر وق  جوادجوادشر الدور االولشر

ي
الدور االولنجيه عباس عباس نجيهذكرضياء غازي هاشم دمحمدمحمهاشمغازيضياءقسم تقنيات المدن 

ي
يريحانه عبد الحسير عبد الحسير ريحانهذكرجعفر صادق عبود جاسمجاسمعبودصادقجعفرقسم تقنيات المدن 

الدور الثان 

ي
الدور االولهدى  حاكمحاكمهدى انثىزينب هاشم موىس  جوادجوادموىس هاشمزينبقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولزينب نعمةنعمةزينبذكرعباس  فاضل نارص غازيغازينارصفاضلعباس قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولسناء عبد عليعبد عليسناءذكرهادي مطرسر عبد الحسير  عمرانعمرانعبد الحسير مطرسرهاديقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االوللمياء مرعيدمرعيدلمياءذكرعلي ناظم حسن نارصنارصحسنناظمعليقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولزهرة هاشمهاشمزهرةانثىمريم جاسم كاظم حمزةحمزةكاظمجاسممريمقسم تقنيات المدن 

ي
يعالويحسنقسم تقنيات المدن 

ي جيرجيرراص 
الدور االولسليمه فيصل فيصل سليمهذكرحسن عالوي راص 

ي
الدور االولحليمه حسنحسنحليمهذكردمحم ناظم محسن  دمحمدمحممحسن ناظمدمحمقسم تقنيات المدن 

ي
يصبيحه دمحمدمحمصبيحهذكرحيدر حسير  دمحم رشيدرشيددمحمحسير حيدرقسم تقنيات المدن 

الدور الثان 

ي
الدور االولرباب  ماهرماهررباب ذكردمحم  حسب هللا خريبط عبودعبودخريبطحسب هللادمحم قسم تقنيات المدن 

ي
يكاملصادققسم تقنيات المدن 

ي عبدعبدغث 
الدور االولجنان عبد الهادي عبد الهادي جنانذكرصادق كامل غث 

ي
الدور االولفاطمه عبد الرزاق عبد الرزاق فاطمهذكركاظم هزاع دمحم هزاعهزاعدمحمهزاعكاظمقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولمث  تحسير تحسير مث ذكرجعفر دمحم جمعة ابراهيمابراهيمجمعةدمحمجعفرقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولسكينه عبد هللا عبد هللا سكينهذكرمرتجر  جميل عبد الرضا عليعليعبد الرضاجميلمرتجر قسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولرسمية جاسمجاسمرسميةانثىعبير حسن عجزان صكرصكرعجزانحسنعبيرقسم تقنيات المدن 

يغزيه مزهرمزهرغزيهذكرسعدون غازي عبد الحسير  جاسمجاسمعبد الحسير غازيسعدونقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 



ي
الدور االولاقبال صالح صالح اقبالذكرحسن مجيد حمود سلمانسلمانحمودمجيدحسنقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولفردوس حسنحسنفردوسذكرصادق احمد هاشم عبودعبودهاشماحمدصادققسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولالهام هادي هادي الهامانثىختام قاسم دمحم جيادجياددمحمقاسمختامقسم تقنيات المدن 

ي
الدور االولجنان حسير حسير جنانذكرحمزة نصير حسير  كاظمكاظمحسير نصيرحمزةقسم تقنيات المدن 

ي
ين ذكرامير نهاد  علي مجيدمجيدعلينهاد اميرقسم تقنيات المدن  ين  حسنحسنشر يشر

الدور الثان 

الدور االولفاطمة عبد الحسير عبد الحسير فاطمةانثىغدير فاضل عبودي مهديمهديعبوديفاضلغديرقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولبثينه عبد الكريمعبد الكريمبثينهذكردمحم مصطف  عباس فاضلفاضلعباسمصطف دمحمقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولعاليه عبد الحسير عبد الحسير عاليهذكرحسنير  مهدي عبد الرضا رمضانرمضانعبد الرضامهديحسنير قسم تقنيات الميكانيك

يفتحيه صكبصكبفتحيهذكرليث ياس خضير عباسعباسخضيرياسليثقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

يغازيعالءقسم تقنيات الميكانيك ي حسنحسنناجر يفاطمة صالحصالحفاطمةذكرعالء غازي ناجر
الدور الثان 

الدور االولسوزان فاضلفاضلسوزانذكرعلي ميثم صاحب أرحيمأرحيمصاحبميثمعليقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولسهاد حمزةحمزةسهادذكرأمير حسير  غالب نارصنارصغالبحسير أميرقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولصبيحه حمزهحمزهصبيحهذكرخرص  عبد االمير منصور راهيراهيمنصورعبد االميرخرص قسم تقنيات الميكانيك

الدور االولفاطمه نعمهنعمهفاطمهانثىاخالص علي مردان عبد العباسعبد العباسمردانعلياخالصقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولنسوم عبيدعبيدنسومانثىحوراء هيثم كاظم هاديهاديكاظمهيثمحوراءقسم تقنيات الميكانيك

يصبيحه جاسمجاسمصبيحهذكردمحم خضير حمزة حسونحسونحمزةخضيردمحمقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

 حسير  عبد الشهيد توفيقتوفيقعبد الشهيدحسير مصطف قسم تقنيات الميكانيك
يفاتن احمداحمدفاتنذكرمصطف 

الدور الثان 

الدور االولفهيمه جاسمجاسمفهيمهانثىفاطمة هاشم عبد عباسعباسعبدهاشمفاطمةقسم تقنيات الميكانيك

يماجده يوسفيوسفماجدهذكرمرتض  فاضل عباس حسنحسنعباسفاضلمرتض قسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

ياشواق كاظمكاظماشواقذكرأمير علي خليل حسنحسنخليلعليأميرقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

يسميعه سالمسالمسميعهذكرعلي حاتم خليف محلمحلخليفحاتمعليقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

الدور االولرسميه شحانشحانرسميهانثىسجر عبود فرحان جبارجبارفرحانعبودسجرقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولساجدة كاظمكاظمساجدةذكرأنور ابراهيم مالك جعفرجعفرمالكابراهيمأنورقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولرقية مهديمهديرقيةذكرعلي صفاء شاكر عيدانعيدانشاكرصفاءعليقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولكريمة دمحمدمحمكريمةذكرضياء عاشور عبيس عمرانعمرانعبيسعاشورضياءقسم تقنيات الميكانيك

يهيفاء عبد عليعبد عليهيفاءذكرحيدر علي حمد عليويعليويحمدعليحيدرقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

الدور االولبتول تركيتركيبتولذكرزيد دمحم صالح مهديمهديصالحدمحمزيدقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولاسماء عبد الرزاقعبد الرزاقاسماءذكرمصطف  عدي عبد هللا كاظمكاظمعبد هللاعديمصطف قسم تقنيات الميكانيك

الدور االولامل عبد االميرعبد االميراملذكرايمن حيدر كاظم عبد هللاعبد هللاكاظمحيدرايمنقسم تقنيات الميكانيك

يعليه عباسعباسعليهذكرأحمد باسم عبد الغفار جليلجليلعبد الغفارباسمأحمدقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

يفريداحمدقسم تقنيات الميكانيك ي عاشورعاشورصير الدور االولامينة عامرعامرامينةذكراحمد فريد صير

الدور االوللمياء عبد عليعبد عليلمياءذكرزيد دمحم ياش عليعليياشدمحمزيدقسم تقنيات الميكانيك

ىذكرعباس عبد هللا علي حمزةحمزةعليعبد هللاعباسقسم تقنيات الميكانيك ى شكرشكربرسر الدور االولبرسر



يتمارص  ابو الهيلابو الهيلتمارص ذكركرار ظافر عبد الرزاق بخاخبخاخعبد الرزاقظافركرارقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

ىذكرحسن مجبل عطية حسنحسنعطيةمجبلحسنقسم تقنيات الميكانيك ى عبد الخالقعبد الخالقبرسر الدور االولبرسر

 عدنان شكير محمودمحمودشكيرعدنانمصطف قسم تقنيات الميكانيك
ينازكذكرمصطف  يناجر ينازك ناجر

الدور الثان 

الدور االولكريمة جاسمجاسمكريمةذكرأحمد رياض محسن طاهرطاهرمحسنرياضأحمدقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولميثاق عبد العباسعبد العباسميثاقذكرعبد الرضا كاظم كريم عبد الرضاعبد الرضاكريمكاظمعبد الرضاقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولفرح دمحمدمحمفرحذكرسجاد مسلم نور كاظمكاظمنورمسلمسجادقسم تقنيات الميكانيك

يفوزية فاضلفاضلفوزيةذكرياش محمود راشد حمودحمودراشدمحمودياشقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

الدور االولزينب عليعليزينبذكرطه فاضل جابر حمودحمودجابرفاضلطهقسم تقنيات الميكانيك

انفاضلعباسقسم تقنيات الميكانيك ان عبيسعبيسمطير الدور االولامل عبد رحيم عبد رحيم املذكرعباس فاضل مطير

يفليحه عبد المهديعبد المهديفليحهذكرطلعت فالح تايه عيدانعيدانتايهفالحطلعتقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

يدمحمقسم تقنيات الميكانيك
 
ي سعيد حسير حسير سعيدوق

 
يراجحه جوادجوادراجحهذكردمحم وق

الدور الثان 

ينشميه عبودعبودنشميهذكررائد رزاق مربد حسنحسنمربدرزاقرائدقسم تقنيات الميكانيك
الدور الثان 

 كاظم عبد علي حسونحسونعبد عليكاظممصطف قسم تقنيات الميكانيك
يسهاد  عباسعباسسهاد ذكرمصطف 

الدور الثان 

الدور االولكريمة عبيسعبيسكريمةانثىانعام ياش ذفال كاظمكاظمذفالياشانعامقسم تقنيات الميكانيك

دعاء مظفر علي حسنحسنعليمظفردعاءقسم تقنيات الميكانيك
الدور االولايمان حميدحميدايمانانثى

الدور االولابتسام هويديهويديابتسامذكرعلي حميد عبيد حمدحمدعبيدحميدعليقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولسعاد عبد السادهعبد السادهسعادذكرأمير إبراهيم عبيد حسير حسير عبيدإبراهيمأميرقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولايمان حمزةحمزةايمانذكرأحمد هاشم حبيب هاشمهاشمحبيبهاشمأحمدقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولماجده هاللهاللماجدهذكرعلي سالم مزهر طليعطليعمزهرسالمعليقسم تقنيات الميكانيك

الدور االولوداد مويرمويرودادذكرحيدر قحطان عدنان عبدعبدعدنانقحطانحيدرقسم تقنيات الميكانيك


