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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
ابتسام عبدالباسط عبدالصمد
ابرار احمد ناصر سعيد
ابرار شاكر صالح جبر
ابراهيم خليل برهان موسى
ابراهيم عماد كاظم
احﻼم عبداﻻمير مجيد
احمد بدر عبدالزهرة
احمد سعد عبد
احمد صالح نعيم صالح
احمد عبدالخالق خضر
احمد عبدالخالق خضير
احمد عبدالكريم جاسم صبيح
احمد قاسم حسين
احمد يوسف احمد
اراز مكرديج بارسيغ
ارشد احمد خزعل
ازهار عبدالكريم عبود
اسراء حافظ اعذاب
اسراء عبدالكريم حسن
اسماء حميد مظلوم
اسوان ماجد حسن
اسيل عبداﻻمير علوان
اﻻء لؤي عبدالحافظ عبدالحسن
اﻻﻻء كاظم جواد
المجتبى عﻼء نعيم
اماني ابراهيم عدنان
اماني علي عباس
امجد حميد مرزوق
امجد عبدالرزاق جبار
امنه صﻼح الدين
امنه نجاح اسماعيل
امياد كريك سعيد
انعام خضير عباس
انغام محشنشول سن
انفال جليل عبدالرزاق
انوار حبيب نعمه
انوار قاسم عبدالكريم
ايات تحسين ﷴ
ايات داود سلمان
ايات كريم هامل
اياد فتاح ﷴ
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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
اياس علي سهم
اية عمار بدر
اية عمار بدر ياسين
ايمان رعد صبري
ايمان كاظم جري
ايمن رقيب منخي
ايمن رقيب مني الحمودي
ايمن عبدالكريم عاشور
ايناس فالح عبدالمحسن
بتول عباس حافظ
بتول عبداﻻمير عباس
بتول مسلم وادي خلف
بثينه مصطفى ﷴ
بسمة علي جﻼل اوغير
بسمل مشتاق طالب جاسم
بشير قاسم علي عباس
تبارك نوري يحيى
جنان مجيد حميد القيسي
حسام عبدالستار احمد
حسام ﷴ خميس
حسن عبدالحافظ عبدالباري
حسن كاظم علي
حسن ﷴ عبدالرزاق
حسين احمد حميد
حسين جبار ﷴ علي
حسين حبيب مفتاح
حسين صبيح خلف صدام
حسين عدنان جارح
حسين علي دفتر
حسين علي صبر
حنين وليد شاهر
حوراء بشير توفيق حيدر
حوراء علي جعفر طاهر
حوراء ياسين فاخر
حيدر جميل حنتوش
حيدر جواد ماضي
حيدر زكي عزيز هزاع
حيدر ضياء كاظم
حيدر غالي حمود
حيدر هشام ﷴ طﻼل
خالد ابراهيم اسماعيل
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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
خالد مهدي ياسين
خالد هاني عبدالستار
خلدون عبدالوهاب احمد
دعاء جواد حسين علي
دعاء حيدر عبود
دعاء صالح ناصر
دعاء ماجد غضبان
دعاء مسلم عبداﻻمام شﻼهي
دنيا حامد كريم
دنيا فرحان جبارة لفتة
ديمة عطية كاظم
ذو الفقار مؤيد شهاب
رحاب عادل علي شراد
رسل توفيق نعمة
رسل عبدالسﻼم رزوقي
رضا رسمي عبدالرضا
رضا رسمي عبدالرضا معيلو
رغد قاسم عثمان
زمن سعيد لفتة
زمن سعيد لفته
زهراء شهاب عبدالرضا
زهراء عادل مزعل
زهراء عبدالكاظم سالم
زهراء عبدالكريم عبود
زهراء عبدﷲ كاظم
زهراء علي ساجت
زهراء علي مصطفى
زهراء كاظم يوسف علي
زيد عدنان عبدالهادي
زين العابدين شعﻼن
زينب اياد سلمان
زينب جاسم حسن
زينب سعد طالب
زينب عادل غازي
زينب عبدالجبار ﷴ
زينب عدنان عبدالزهرة
زينب علي صالح
زينب هاني كاظم ثجيل
زينة سﻼم خشان
زينة سهيل نجم فليح
سارة ثائر غياض

ت
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
سارة رياض طالب
سارة سالم عويد
سارة عبدالحسين علي
سارة عبدالكريم جياد
سارة فرزدق فيصل
سارة منذر جاسم
سارة ناصر حامد
سارة يحيي قاسم
ستار جبار غضبان ارخيص
سجاد خالد عبدالحسين
سجى رياض ﷴ عبود
سجى ساهي مكي يوسف
سجى علي حسين
سرى مجيد حميد
سمية قاسم عيسى
سمية محمود خضير
سناء داود خماس
سورى حميد عبدالعالي خشان
سيسبان احمد راضي
شغاف ﷴ عبدالجليل
شغاف ﷴ عبدالجليل خليل
شهد حسين علي المعارج
شيماء قاسم مجيد
شيماء يونس عبود
صادق ناصر عبود
صبا عيسى راضي
صباح عزيز عبدالزهره
صﻼ امير صﻼح
صﻼح حسن علي حسن
ضيماء جاسم نصيف
طيف مهند حسين
عباس جبار مهجر
عباس صﻼح هادي
عباس عبدالكريم مطشر
عبدالكريم يوسف عبدالزهرة
عبير سﻼم محسن
عفاف عبدالرزاق عبد علي
عقيل جمعه رحيم
عﻼ حامد ابوريشة
عﻼ ﷴ جاسم
عﻼء عبدالحليم حسن
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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
عﻼء كاظم خليفة
علي احمد كاظم
علي احمد كاظم هدي
علي اسعد شﻼل
علي جاسم طعمة
علي جعفر ﷴ عبدالرسول المازني
علي حسين علي
علي خالد عودة
علي عبدالرضا مكطوف
علي كاظم جاسم حسن
علي ﷴ علي صنكور
علي محمود عبدالرضا
علي مصطفى عبود
علي مهدي مقداد
علي موحان عبد
علياء عبدالكريم فاضل
عمار صالح داود
عمار صالح داوود
غادة عادل سلمان
غاده همام حامد
فاتن حسن جاسم ﷴ
فاديه حميد عبداللطيف
فاطة رياض ضمد عليوي
فاطمة احمد مالك
فاطمة ثائر حميد مغيمس
فاطمة رياض ضمد
فاطمة زعيان جار ﷲ
فاطمة زعيان جارﷲ
فاطمة صبيح قاسم
فاطمة عبداﻻمير عبود
فاطمة عبدالرسول طاهر
فاطمة علي عبدالحسن
فاطمة كامل جمعة
فاطمة هادي عبدالكريم
فاطمه زاهر علي
فرح ناظم سعدون
فﻼح حسن عبيجي
فهد نمير حميد
قاسم كامل عبدالواحد
كاظم رمضان عويز
كاظم كامل ﷴ
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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
كامل ﷴ جاسم
كرار انور حابر
كرار ماجد يوسف
مجتبى طالب رضا
محسن نصيف جاسم
ﷴ امجد علي
ﷴ جاسم ﷴ فريجي
ﷴ ريسان خضير
ﷴ شنتاف حمد
ﷴ صفاء حسين
ﷴ طالب جنزي شهيب
ﷴ عباس علي
ﷴ عبدالسﻼم كريم
ﷴ عبدالكريم عبدالجبار
ﷴ عبدالهادي خضير
ﷴ علي ﷴ
ﷴ فاضل حسين
ﷴ مثنى ﷴ
ﷴ مهدي خلف
ﷴ نصير الدين سالم شمخي
ﷴ نعمان صالح
ﷴ ياسين عبدالمجيد
مخلد شاكر جواد
مرتضى تركي ماهود
مرتضى ماجد عبدالحسين
مرتضى هاشم هليل
مروان عبدالكريم كاظم
مروان كامل جبار
مروة عبدالحسين هاشم
مروة عبدالسﻼم عبدالعزيز
مروة عماد جاسم
مروة فتاح واحد
مروة يوسف سوادي فرج
مريم احمد يونس
مريم اسماعيل راضي
مريم خليل ابراهيم
مريم عماد كاظم
مريم منعم شاني عوده
مصطفى احمد حياوي
مصطفى اياد صمد
مصطفى صباح عبدالرحمن
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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
مصطفى عباس رضوان
مصطفى عباس مصطفى
مصطفى عباس مصطفى زامل
مصطفى محسن شهيد
مﻼك حسن ادخيل
مﻼك هاشم حيدر
مناسك ﷴ طه
مناف عبدالرجمن علي
مها احسان عيسى
مهند حميد مجيد
مهند سامي عبدالصمد
مهند طه حطاب
مهند كاظم عبدﷴ
ميادة ماهر سلمان عبدالباري
ميادة محمود حسين
ميثم ياسر فاضل عبدﷲ
ميس صفاء عبدالمطلب علي
ميساء مثنى مهدي
ميساء مثنى مهدي موسى
نجاح اسماعيل عبدﷲ
ندى عبدالقادر عبدالكريم
ندى عبدالقادر عبدالكريم احمد
ندى فوزي ﷴ
نسرين علي صﻼح
نصير عادل عبدالوهاب
نضال سعيد صافي اﻻسدي
نماء زكي مهجر
نهى ياسر صبري
نور احمد عبدﷲ
نور بدر مالك احمد
نور رياض راضي
نور عباس سالم صالح
نور عزيز يحيى جاسم
نور وسام نشمي
نوره راضي علي
هاجر عدنان مطر
هالةعلي حسون كاظم
هاني عبدالسﻼم شاكر البدران
هبة هاشم علي حميد
هدى حمزه حميد
هدير محمود ﷴ
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فائزين هندسة كهرباء
اﻻسم الكامل
هند رياض نجم
وجدان عبدالخالق بدر عطية
وسام جاسم ﷴ
وسام عباس عبدالزهرة
وسن غالب ياسين
ياسر احمد شهاب
يحيى صابر ﷴ
يوسف حسن يوسف
يوسف عبدالكريم يوسف
يوسف ﷴ بدر

