
  ٢٠١١-٢٠١٠ام الدراسيخریجي الع

  قسم  هندسة الميكاترونكس 

  ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

  

  

  

  

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم العلمي الكليةاالسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة العبیديمحمد سالم قاسم یحیى.١

٢.
محمد نصرت یونس سلیمان 

ماجدال
٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة 

٣.
حسن فهد عبد الرزاق محمد 

المشهداني
٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم  هندسة الحاسوب 

  ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكليةاالسم الرباعي واللقبت

١٠.١
.

٢٠١١وسبكالوری---- حاسوب اهلندسة سرمد فخر الدین اسماعیل جاسم المولى

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة زید یونس محمد أحمد الجبوري.١١

٤.
شكري محمود عباوي یوسف 

اللهیبي
٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة 

٢٠١١الوریوس بك---- میكاترونكس الهندسة رشد عضید كمال توفیق الصائغ.٥

٦.
عائشة عبد اهللا محمد سلیمان 

النائب
٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة 

٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة معد عارف محمد عبد الجبوري.٧

٨.
انفال محمد شناس احمد یونس 

التحافي
٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة 

٩.
ن مطر ظاهر عبد الملك لقما

الشمري
٢٠١١بكالوریوس ---- میكاترونكس الهندسة 



سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكليةاالسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة سهاد عبد الباسط عیسى موسى الخفاجي.١٢

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة مؤمن محمد عبد الوهاب عبد القادر النوري.١٣

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة سینيمریم عدنان علي إحسان اسماعیل الح.١٤

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة سجى سعد سالم عبد اهللا الحرباوي.١٥

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة سارة موسى محمود حبیب العیثاوي.١٦

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة شهد وعد اهللا شیت حسین النعیمي.١٧

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة دق جعفر رضا البیاتيسیلدا صا.١٨

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة سارة ولید عبودي یني قصیر.١٩

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة رحمة عبد الرحمن عبد المجید حیاوي العالوي.٢٠

یونس ذنون یونس عبد اهللا العبیدي.٢١
٢٠١١لوریوسبكا---- حاسوب اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة فیدان عبد األمیر غالب ولي كهیة.٢٢

نور عزت جلیل عزیز اسطیفان.٢٣
٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة 

سارة كفاح محمد محمود جاسم.٢٤
٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة 

عال هاني صبري علي آل یونس.٢٥
٢٠١١بكالوریوس- ---حاسوب اهلندسة 

أروى حافظ علي محمود العشو.٢٦
٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة 

حسین موفق حسین علي الحمو.٢٧
٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة 



سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم العلمي الكليةاالسم الرباعي واللقبت

حنین طلعت علي القداوي.٢٨
٢٠١١بكالوریوس---- حاسوب اهلندسة 

  

  

  قسم  هندسة الكهرباء 

  فرع الكترونيك واتصاالت  

  ٢٠١١-٢٠١٠ام الدراسي للع

  

سنة التخرج  الشهادة االختصاصالقسمالكلية االسم الرباعي واللقبت

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة جمیل ال محمدمحمد أمیر عبد.٢٩
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة خالد جمال مدین عبد هللا الزیدي.٣٠
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة نب سالم عبد محمد البدرانيزی.٣١
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة أنس بشار فیصل حامد العبیدي.٣٢
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة إیناس غانم یحیى عبد هللا.٣٣
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة لمسیحسمر سعدهللا یلدا عبد ا.٣٤
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة زینب محمد محمود سلیم االتروشي.٣٥
٢٠١١



سنة التخرج  الشهادة االختصاصالقسمالكلية االسم الرباعي واللقبت

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة سمكو فاروق إسماعیل سعید.٣٦
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءدسة اهلنأحمد غسان جالل عبد السالم المشھداني.٣٧
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة مصطفى عامر عزالدین أحمد الفتحي.٣٨
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة موج حسین محمود حسن العبیدي.٣٩
٢٠١١

بكالوریوسرتونيك واتصاالتالككهرباءاهلندسة سارة خالد نذیر حمید الصراف.٤٠
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة دنیا محمد حسین عبد الرحمن العبیدي.٤١
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة إسراء خلدون عثمان محمد توفیق الحسین آغا.٤٢
٢٠١١

بكالوریوسلكرتونيك واتصاالتاكهرباءاهلندسة نور سالم مریعد  مطر الجابري.٤٣
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة عبیر عدنان سعید محمود المعاضیدي.٤٤
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة مروة عامر داود عباس .٤٥
٢٠١١

بكالوریوسالكرتونيك واتصاالتكهرباءاهلندسة محمد صالح محمد جاسم.٤٦
٢٠١١

  

  

  

  



  قدرة ومكائن -قسم الكهرباء

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم الكليةاالسم الرباعي واللقبت

عمر محمد حسن عطیة الجبوري.٤٧
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

النائبإبراھیم إسماعیل عبد الحمید إسماعیل.٤٨
اهلندسة 

٢٠١١كالوریوس بقدرة ومكائن كھرباء 

بالل حازم یونس علي سالمة.٤٩
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

أحمد ھاشم أحمد عبد هللا.٥٠
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

حنین سالم یعقوب أبلحد.٥١
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

زكوعلي سعد أمین حسین.٥٢
ندسة اهل

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

عبد الرحمن محمود عبد هللا محمد.٥٣
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

لیث قیصر بحو بطرس.٥٤
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

ولید زھیر الزم مصطفى.٥٥
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

نور ماھر خلیل محمد علي العبیدي.٥٦
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

آیات إسماعیل عبد الحسین سعید.٥٧
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

سلفا سیروب داود كره بیت.٥٨
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

ر شھاب الحجیاتھالة عبد الغني عبد الغفو.٥٩
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

وسام نزار خضر جبوري  توزة.٦٠
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

مھا مجید عارف مجید آل رجب.٦١
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 



سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم الكليةاالسم الرباعي واللقبت

الطائيأحمد عبد المنعم محمد جرجیس.٦٢
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن رباء كھ

سعاد مزھر سلیمان ذھبان الجبوري.٦٣
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

لیدیا جمال بولص حنا ربن.٦٤
اهلندسة 

٢٠١١بكالوریوس قدرة ومكائن كھرباء 

  قسم الهندسة المدنية 

  ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم العلمي لكلية ااالسم الرباعي واللقبت

مدين هندسة ال سليمان بكعلي عبد الباري حممود شوكت عبد الرمحن .٦٥
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة عمار نشاط سعيد حنا الطويل.٦٦
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة الطائيعبد اهللا طالل عبد اهللا فاضل .٦٧
 ----

٢٠١١الوريوس بك

مدين هندسة امحد الراويمصطفى حسني علي .٦٨
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة نعمة اجلبوريسارة عدنان سعيد .٦٩
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة سلطان عبداهللا السنجاريامسهان حممود .٧٠
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة محزة مصطفى الطائيحارث رعد .٧١
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة مالح السهيلريان صاحل عبد اهللا.٧٢
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة جاسم احلمداينذرى عزام عبد حممود.٧٣
 ----

٢٠١١بكالوريوس 



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم العلمي لكلية ااالسم الرباعي واللقبت

مدين هندسة حسني القيسيوضاح غفور كرمي.٧٤
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة شريف عثمان  العبيديزينب ناظم حممد .٧٥
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة عكوبان جنيب ميخا صادق.٧٦
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة محو السبعاويمها عبد اهللا حسني.٧٧
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة قاسم محوداتاية  ثامر ابراهيم .٧٨
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين ندسة هفتوحي شندخخملص خضر ألياس.٧٩
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد الكريطيأالء سامي هادي .٨٠
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة العباسيمازن يونس علي حسن.٨١
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة جميد ال مخيسهديل عبد اهلادي حسن.٨٢
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة ضر البجاريحممد خنور وضاح عبد الرزاق.٨٣
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة يونس احلدادحممد شامل هاشم.٨٤
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حبيب طوبيا عبااوراس جنيب .٨٥
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة امحد اجلبوريخالد فرج سلطان.٨٦
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد شيت شندالةامحد وافر عبد اجلواد.٨٧
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة مرتوز شيتوميسم عامر رفو.٨٨
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة امحد ابراهيمعمر فرحان خلف.٨٩
 ----

٢٠١١بكالوريوس 



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم العلمي لكلية ااالسم الرباعي واللقبت

مدين هندسة صاحل اجلبوريامري صاحل حممد .٩٠
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة ودي الرباقعبدالل وعد شكر.٩١
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة خضر أغاحليا حممد عبد الكرمي .٩٢
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة امساعيل البيايتسحر حتسني ابراهيم.٩٣
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد الوزانعبد اهللا نزار جاسم.٩٤
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة ابراهيم الزبيديد عويدشهاب امح.٩٥
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد العسافعبد اهللا فيصل جعفر .٩٦
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حسن حمجوبةامساء طالل علي.٩٧
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حسني املشهداينامحد عبد القادر امحد.٩٨
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة موسى الشمريحممد حيدر جعفر.٩٩
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة علي الساملصفا عزيز حسني.١٠٠
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد الشمامضحى حممد قاسم .١٠١
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد الطائيحممد مولود دهش.١٠٢
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممود أمحد العباديل حممد ذاكر مجا.١٠٣
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة روئيل حنا شطحعهود نعمت .١٠٤
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة عبدالقادر احلمداينسعد صبحي فاضل .١٠٥
 ----

٢٠١١بكالوريوس 



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم العلمي لكلية ااالسم الرباعي واللقبت

مدين هندسة مرعي الطالبزيد ناظم غامن.١٠٦
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة سعيد داويةشادان فاروق حممد.١٠٧
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حممد علي الطائيتيسري ازهر عبد احلميد.١٠٨
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة يوسف السليفاينعبد اهللا نزار حمسن .١٠٩
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة سليمان السويدايناميان حممد يوسف.١١٠
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

مدين هندسة حسن العباسيايناس نبيل عبد القادر .١١١
 ----

٢٠١١بكالوريوس 

  

  

  قسم هندسة الموارد المائية 

  ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة صهيب راشد سليمان حممد.١١٢

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة ضياء غامن عبد الرزاق عطية.١١٣

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة حممد خالد عبد اهللا ياسني.١١٤

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة بالل سعد خليل حسن.١١٥



سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوريوس ----- ارد مائية مو هندسة عمران نزار حمسن يوسف.١١٦

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة فارس صالح ارحيل عباس.١١٧

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة مؤمن عبد السالم حممد ياسني.١١٨

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة أنسام عصام جاسم  حممد.١١٩

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة ضل صربيأنفال عبد الكرمي فا.١٢٠

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة رند سعدي حسني جرب.١٢١

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة فراس عدنان حممد جنم.١٢٢

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة سنان بسام حازم  حممد.١٢٣

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة اهللا حسنآفني حامد عبد.١٢٤

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة فرح حممود عزيز علي.١٢٥

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة دعاء مازن عبد احلميد امحد.١٢٦

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة حممد ثامر امحد  هذال.١٢٧

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة ب فائز سعد اهللا امساعيلإيها.١٢٨

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة شهد صباح علي حسني.١٢٩

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة اسامة  ثامر عبد اجلبار رسول.١٣٠

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة معد برع عويد جراد.١٣١



سنة التخرج الشهادة االختصاص القسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة تغريد جاسم حممد صاحل.١٣٢

٢٠١١بكالوريوس ----- موارد مائية هندسة هبة مردان حجي خضر.١٣٣

  قسم الهندسة الميكانيكية 

  ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  الرفاعيمحمدعیسىمد جمال مح.١٣٤

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  سیف سھیل یوسف سلیمان الداؤد.١٣٥

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  نجاح عبد هللا حمد جبر الشویخي.١٣٦

٢٠١١بكالوریوس--- -میكانیك اهلندسة  أحمد حازم محمد یاسین الحساوي.١٣٧

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  الخبازعلي عزام محمد شكر.١٣٨

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  زینب قصي شریف صالح القاسم.١٣٩

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  حسن عبد الرحیم حسن علي افندي.١٤٠

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ابراھیم خلیل ابراھیم حسن الزبیدي.١٤١

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  نادیة صالح غازي عبد الرزاق التكریتي.١٤٢

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  صالح محمد أحمد إبراھیم الجلبي.١٤٣



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  محمد طالب جاسم محمد.١٤٤

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  یونس احمد عبد هللا الجبوريھیام .١٤٥

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  محمد ناھض دحام نزال الراوي.١٤٦

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  غسان محمد عباس عزیز النجار.١٤٧

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  مصعب نوفل عمر خضر.١٤٨

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ریم ولید محمود عبد هللا.١٤٩

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  عبد هللا غائب حمید وسمي.١٥٠

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ریاض أحمد علي حمو.١٥١

٢٠١١ریوسبكالو---- میكانیك اهلندسة  محمد عادل حاجي سلیمان االتروشي.١٥٢

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  مصطفى اومید عز الدین محمد.١٥٣

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  محمد عبد الخالق محمود محمد.١٥٤

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ندى علي عزیز ادریس كشمولة.١٥٥

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  انفال صالح الدین نور الدین صابر.١٥٦

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  حسین عبد هللا طھ شریف.١٥٧

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  الكبیسي  یاسر راتب ممدوح سالم.١٥٨

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  رنا رعد داؤد محمود الحامد.١٥٩



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ایمن نوري عثمان مال هللا الراشد.١٦٠

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  زید أحمد یونس فتحي الزبیدي.١٦١

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  رؤى خالد عبد هللا یاسین المشھداني.١٦٢

٢٠١١بكالوریوس---- انیك میكاهلندسة  حسام محمد عباس علي اللھیبي.١٦٣

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ھدى محمد ابراھیم  خالد.١٦٤

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  مصطفى عاصم محمد مصطفى.١٦٥

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  عمار عقیل محمد إلیاس شمي.١٦٦

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة علي رعد محمد یاسین الدبوني.١٦٧

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیك اهلندسة  ھند أحمد كامل تركي الجمیلي.١٦٨

  
  

  معماري/دور اول /٢٠١١

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    يايلحممد امحد شهاب امحد احل.١٦٩

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    حممد الصرافعبد الرمحن عبد اهللاعبد اهللا.١٧٠

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    العباسيسليمان عبد اهللاعمر عبد اهللا.١٧١



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    سارة امحد حممد علي خضر.١٧٢

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة  غزوان فيصل ثابت تايل.١٧٣

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    سريين حممد نذير عبد الكرمي حممود اخلشاب.١٧٤

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    امحد االفندياينور فريق سعيد.١٧٥

٢٠١١سبكالوریو---- معمارياهلندسة  البدراينابراهيم عبد السالم حممد عماد الدين .١٧٦

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    ال ساعوريونان كوركيسفادي صليوا.١٧٧

اهلندسة  البو مجالحممود موفق بكر خطاب.١٧٨
معماري

٢٠١١بكالوریوس---- 

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    حارث نزار عبد اهللا حيىي العزاوي.١٧٩

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة  شيخوبكرسرى عبد الصابر ابراهيم.١٨٠

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    سليمان امحد الدوسكيسوزان عبد اهللا.١٨١

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    كلكوانة   جربان كامل رفو يوحان.١٨٢

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    علي قيس محادي جرب العبيدي.١٨٣

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    ناجح ثامر سعود العاينملسالعبد ا.١٨٤

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    فليحآل علي فارس يونس عبد الرمحن .١٨٥

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    اية اياد بشري عبد القادر اجلليب.١٨٦

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    عمشلبيب صباح دانيال رفو .١٨٧



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    نور عبد الواحد عبد الوهاب عباس العباسي.١٨٨

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معماري/ دور ثاني/ ٢٠١١



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- عماريماهلندسة    رفقة عبد الكرمي شكر حممود الصفار ١

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    داليا ثامر عبد القادر خليل احلاجي ٢

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة    هبة عامر حاجم رميض املفرجي٣

  میكاترونكس /دور ثاني /٢٠١١

  

التخرج سنةالشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- میكاترونكس اهلندسة  فادي عماد افرام فتح اهللا١

٢٠١١بكالوریوس---- میكاترونكس اهلندسة    منذر مؤید حامد  عبداهللا  الحیالي ٢

٢٠١١بكالوریوس---- میكاترونكس اهلندسة  مفاز فارس ذنون احمد الفارس٣

٢٠١١بكالوریوس---- میكاترونكس اهلندسة  عبیدي هوازن نجم شباط خلف ال٤

٢٠١١بكالوریوس---- میكاترونكس اهلندسة  ربى خالد شاكر محمود الشماع ٥

٢٠١١بكالوریوس---- میكاترونكس اهلندسة  نور فاروق عبداهللا احمد خسرو٦

٢٠١١بكالوریوس- --- میكاترونكس اهلندسة  انفال محمد صبري حمادي المشهداني ٧

  

  

  

  

  



٢٠١١  

  حاسوب/دور ثاني 

  

  

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  فاتن أحمد محمد وهبي أحمد سامي آل علي بك١

٢٠١١وسبكالوری---- حاسوباهلندسة  عبد القادر فارس عبد القادر حسن٢

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  الحدیثيمحمدعبد الصمد عبد الباسط حسین ٣

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  ریاض معد ابراهیم أحمد الجادر٤

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  التوتنجيتمیم عبد الرحمن ادریس داؤد ٥

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  الح الصائغوعداهللا ریاض عزیز محمد ص٦

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  زینب هشام محمد علي صالح المشهداني٧

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  علي حسین حمود محمد الجبوري٨

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  أنس محمد عمر عبو المشهداني٩

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  ریم صبحي حسین خلف الجبوري١٠

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة    سحر زهیر بهنام بحو القس متي١١

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  عمر تحسین یحیى محمد المعاضیدي١٢

١٣
رانیا صباح ناجي أحمد الشیخلي

٢٠١١كالوریوسب---- حاسوباهلندسة  



  

  ) الكترونیك واتصاالت (كهرباء / ٢٠١١/دور ثاني 

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

  زين العابدينلبىن هيثم نوري علي١
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  شهدايناملرغد غسان جالل عبد السالم٢
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  أفنديأوزالن عبد الرحيم حسن علي٣
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  عطاء رعد سامي قاسم٤
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  خضر عثمانسارة إمساعيل٥
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  هيمن صبحي عز الدين محه توفيق٦
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  غالية صفاء مرعي حسن٧

  
اهلندسة  

كهرباء 

٢٠١١بكالوریوس---- )الكترونیك واتصاالت (

  ق فياض حممودأنسام طار ٨
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  حنان حسان سامل حممد٩
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  غفران كامل إبراهيم حسني١٠
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  السنجريد عزيزهدباء طه أمح١١
اهلندسة  

كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

اهلندسة    سلوى سالم حسن حممد١٢
كهرباء 

)الكترونیك واتصاالت (
٢٠١١بكالوریوس---- 

  

  



قدرة ومكائن /دور الثاني /٢٠١١

سنة التخرجالشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    سافيو ألبري نوح سليمان١

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    هشام جاسم حممد عليان٢

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    ديار حممد حسن رضا٣

٢٠١١وسبكالوری---- قدرة ومكائناهلندسة    رمحة نافع كامل حممد٤

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    الكركجيراوية مؤيد توفيق جميد٥

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    زهراء مهدي صاحل وحيد٦

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    النعيميقائد أمحد حممود يونس٧

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    الفارسإسراء جاسم عبد اهللا علي٨

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    خليف الضامننور حنوش إبراهيم٩

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    اللهييبسارة سعد أمحد مصطفى١٠

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    رؤى عبد احلليم مهدي عبد١١

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    إبراهيم اجلبوريأزهار صاحل خضر١٢

٢٠١١بكالوریوس---- قدرة ومكائناهلندسة    املشهدايننكتل راكان أمحد جرجيس١٣

  

مدني/دور الثاني /٢٠١١

  



  

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة    ير حمد الجرجفواز نواف اليأس١

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  إسراء فاضل عبد الكريم ياسين٢

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  نور طالل يونس عبد الرحمن الصفار٣

٢٠١١یوسبكالور---- مدنياهلندسة  ريم اديب حسين مجيد الحسيني٤

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  عمر فارس حسين خليل العبيدي٥

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  ميس هيثم محمود فليح بلبل٦

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  البياتيمصطفى رمزي نوري عبداهللا ٧

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  هدى معتز عبد الخالق سعيد الحامد٨

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  رؤى خالد عبد اهللا الجراح٩

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  التكمروة وجيه فاضل طه ١٠

١١
جيهان محمد مرعي حسن الرحاوي

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  

١٢
  فرح اياد نعمت ذنون ال عبد العزيز

٢٠١١بكالوریوس---- مدنية  اهلندس

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة    مصطفى نبیل ابراهیم احمد الطائي ١٣

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  عون الشكرجي كرم میسر یاسین١٤

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  یونس النعیمي ایمن عز الدین محمد١٥



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة    عبد الرحمن الزبیر نسمصطفى جمال یو ١٦

٢٠١١بكالوریوس---- مدنياهلندسة  صالح نشوى خالد تركي١٧

  

  

موارد مائیة/دور الثاني /٢٠١١

  

  

  

  

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- د مائیةموار اهلندسة  نجاة عمر علي حسين١

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  سيزار عبد اهللا نجيب عبد القادر٢

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  إبراهيم صالح درويش خضر٣

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  إيهاب علي حسن هليل٤

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  محمدحبيب مظاهر مصطفى ٥

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  هبة محمود ناصر محمود٦

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  زيد زهير هادي محمود٧

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  مروان ازاد ذنون يونس٨



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  عليويكريم  رماح عباس٩

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  بشار صائب حنا يوسف١٠

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  براء طالب عمران محسن١١

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  شهد غازي فيصل طرفة١٢

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  عمر عزام محمد سليمان١٣

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  رؤى يعقوب شابا يعقوب١٤

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  محمد غسان عدنان ذنون١٥

٢٠١١لوریوسبكا---- موارد مائیةاهلندسة  عمر عبد اإلله غانم فرحان١٦

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  ريام يونس احمد حسن١٧

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  سيف محمود سعيد حمودي١٨

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  رؤى يعقوب شابا يعقوب١٩

٢٠١١بكالوریوس---- ةموارد مائیاهلندسة  حممد غسان عدنان ذنون٢٠

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  عمر عبد اإلله غامن فرحان٢١

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  ريام يونس امحد حسن٢٢

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  سيف حممود سعيد محودي٢٣

  

  



  

  

  

میكانیك/دور الثاني /٢٠١١
  

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

١
عباس املهداويحممد ثائر محيد

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٢
ابراهيمشهد صديق ذنون

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٣
  الحجماهر مجعة محاد

٢٠١١سبكالوریو---- میكانیكاهلندسة  

٤
حممد عليعال سعد حممد شريف

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٥
  حممد طه حممد حممود

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٦
مفاز علي حممد حممود

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٧
صربيايناس اسعد حممد  

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٨
علييوسف جاسم حسني

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٩
ياسنيأزهر جنمان صاحل

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

١٠
عبودنزار أمحد خليل

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

١١
عبداهللاعبد اهللا أمحد يوسف

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  



سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

١٢
مروة حامت عبد اهللا حسن

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة    يلداكلدون بولص أيوب١٣

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  جاروعمر عبد العزيز عسل١٤

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  محودأمحد حممد علي١٥

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  هندرين أشقر حسن حسن١٦

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  عبوانس حممود امحد١٧

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  علي حممد سعيد عبد الغفور١٨

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  هيبة اهللاسراء باسم نوري١٩

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  عليسيف أمحد شاهر٢٠

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  جمذابصدام خلف فرج  ٢١

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  عليحممود ابراهيم حممود ٢٢

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة    فياضحتسني حسن حممد ٢٣

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  أية مداح زعل عايش٢٤

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  تكمیلي /معماري/٢٠١١/ دور الثاني 

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- معمارياهلندسة  صابرين حممد طاهر  صربي املشهداين  ١

  

  

  

  تكمیلي /حاسوب/٢٠١١/ اني دور الث
  

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- حاسوباهلندسة  جاسم الوزانربى ثائر عبد الحمید  ٢

  

  

  

  

  



  تكمیلي /مدني/٢٠١١/ دور الثاني 

سنة التخرج دة الشهااالختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٣  
اندى الیاس حنا رزوقي 

٢٠١١بكالوریوس---- مديناهلندسة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تكمیلي /موارد مائیة/٢٠١١/ دور الثاني 

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١وسبكالوری---- موارد مائیةاهلندسة    زهراء  خالد خليل ابراهيم   ١

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  امحد اياد سعيد امحد   ٢

٢٠١١بكالوریوس---- موارد مائیةاهلندسة  امحد علي إبراهيم مصطفى  ٣

  



  تكمیلي /میكانیك/٢٠١١/ دور الثاني 

سنة التخرج الشهادة االختصاصالقسم الكلية االسم الرباعي واللقبت

٢٠١١بكالوریوس---- میكانیكاهلندسة  مد يوسف إبراهيمعمر حم  ١

  



PAGE  



خريجي العام الدراسي 2010-2011

قسم  هندسة الميكاترونكس 


للعام الدراسي 2010-2011


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية

		القسم العلمي 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1. 

		محمد سالم قاسم يحيى العبيدي

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		2. 

		محمد نصرت يونس سليمان الماجد

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		3. 

		حسن فهد عبد الرزاق محمد المشهداني

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		4. 

		شكري محمود عباوي يوسف اللهيبي

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		5. 

		رشد عضيد كمال توفيق الصائغ

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		6. 

		عائشة عبد الله محمد سليمان النائب

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		7. 

		معد عارف محمد عبد الجبوري

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		8. 

		انفال محمد شناس احمد يونس التحافي

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		9. 

		عبد الملك لقمان مطر ظاهر الشمري

		الهندسة 

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس 

		2011





قسم  هندسة الحاسوب 


للعام الدراسي 2010-2011


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية

		القسم العلمي 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		10. 1.

		سرمد فخر الدين اسماعيل جاسم المولى

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		11. 

		زيد يونس محمد أحمد الجبوري

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		12. 

		سهاد عبد الباسط عيسى موسى الخفاجي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		13. 

		مؤمن محمد عبد الوهاب عبد القادر النوري

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		14. 

		مريم عدنان علي إحسان اسماعيل الحسيني

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		15. 

		سجى سعد سالم عبد الله الحرباوي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		16. 

		سارة موسى محمود حبيب العيثاوي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		17. 

		شهد وعد الله شيت حسين النعيمي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		18. 

		سيلدا صادق جعفر رضا البياتي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		19. 

		سارة وليد عبودي يني قصير

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		20. 

		رحمة عبد الرحمن عبد المجيد حياوي العلاوي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		21. 

		يونس ذنون يونس عبد الله العبيدي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		22. 

		فيدان عبد الأمير غالب ولي كهية

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		23. 

		نور عزت جليل عزيز اسطيفان

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		24. 

		سارة كفاح محمد محمود جاسم

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		25. 

		علا هاني صبري علي آل يونس

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		26. 

		أروى حافظ علي محمود العشو

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		27. 

		حسين موفق حسين علي الحمو

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011



		28. 

		حنين طلعت علي القداوي

		الهندسة 

		حاسوب 

		----

		بكالوريوس

		2011





قسم  هندسة الكهرباء 


فرع الكترونيك واتصالات  


للعام الدراسي 2010-2011


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج  



		29. 

		محمد أمير عبد جميل ال محمد

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		30. 

		خالد جمال مدين عبد الله الزيدي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		31. 

		زينب سالم عبد محمد البدراني

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		32. 

		أنس بشار فيصل حامد العبيدي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		33. 

		إيناس غانم يحيى عبد الله

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		34. 

		سمر سعدالله يلدا عبد المسيح

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		35. 

		زينب محمد محمود سليم الاتروشي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		36. 

		سمكو فاروق إسماعيل سعيد

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		37. 

		أحمد غسان جلال عبد السلام المشهداني

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		38. 

		مصطفى عامر عزالدين أحمد الفتحي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		39. 

		موج حسين محمود حسن العبيدي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		40. 

		سارة خالد نذير حميد الصراف

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		41. 

		دنيا محمد حسين عبد الرحمن العبيدي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		42. 

		إسراء خلدون عثمان محمد توفيق الحسين آغا

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		43. 

		نور سالم مريعد  مطر الجابري

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		44. 

		عبير عدنان سعيد محمود المعاضيدي

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		45. 

		مروة عامر داود عباس 

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011



		46. 

		محمد صالح محمد جاسم

		الهندسة 

		كهرباء

		الكترونيك واتصالات

		بكالوريوس

		2011





قسم الكهرباء- قدرة ومكائن 

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية

		القسم 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		47. 

		عمر محمد حسن عطية الجبوري

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		48. 

		إبراهيم إسماعيل عبد الحميد إسماعيل النائب

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		49. 

		بلال حازم يونس علي سلامة

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		50. 

		أحمد هاشم أحمد عبد الله

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		51. 

		حنين سلام يعقوب أبلحد

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		52. 

		علي سعد أمين حسين زكو

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		53. 

		عبد الرحمن محمود عبد الله محمد

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		54. 

		ليث قيصر بحو بطرس

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		55. 

		وليد زهير لازم مصطفى

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		56. 

		نور ماهر خليل محمد علي العبيدي

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		57. 

		آيات إسماعيل عبد الحسين سعيد

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		58. 

		سلفا سيروب داود كره بيت

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		59. 

		هالة عبد الغني عبد الغفور شهاب الحجيات

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		60. 

		وسام نزار خضر جبوري  توزة

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		61. 

		مها مجيد عارف مجيد آل رجب

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		62. 

		أحمد عبد المنعم محمد جرجيس الطائي

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		63. 

		سعاد مزهر سليمان ذهبان الجبوري

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011



		64. 

		ليديا جمال بولص حنا ربن

		الهندسة 

		كهرباء 

		قدرة ومكائن 

		بكالوريوس 

		2011





قسم الهندسة المدنية 

للعام الدراسي 2010-2011


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم العلمي 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		65. 

		علي عبد الباري محمود شوكت عبد الرحمن ال سليمان بك

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		66. 

		عمار نشاط سعيد حنا الطويل

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		67. 

		عبد الله طلال عبد الله فاضل الطائي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		68. 

		مصطفى حسين علي احمد الراوي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		69. 

		سارة عدنان سعيد نعمة الجبوري

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		70. 

		اسمهان محمود سلطان عبدالله السنجاري

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		71. 

		حارث رعد حمزة مصطفى الطائي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		72. 

		ريان صالح عبد الله ملاح السهيل

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		73. 

		ذرى عزام عبد محمود جاسم الحمداني

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		74. 

		وضاح غفور كريم حسين القيسي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		75. 

		زينب ناظم محمد شريف عثمان  العبيدي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		76. 

		بان نجيب ميخا صادق عكو

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		77. 

		مها عبد الله حسين حمو السبعاوي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		78. 

		اية  ثامر ابراهيم قاسم حمودات

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		79. 

		مخلص خضر ألياس فتوحي شندخ

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		80. 

		ألاء سامي هادي محمد الكريطي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		81. 

		مازن يونس علي حسن العباسي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		82. 

		هديل عبد الهادي حسن مجيد ال خميس

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		83. 

		نور وضاح عبد الرزاق محمد خضر البجاري

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		84. 

		محمد شامل هاشم يونس الحداد

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		85. 

		اوراس نجيب حبيب طوبيا عبا

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		86. 

		خالد فرج سلطان احمد الجبوري

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		87. 

		احمد وافر عبد الجواد محمد شيت شندالة

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		88. 

		ميسم عامر رفو مرتوز شيتو

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		89. 

		عمر فرحان خلف احمد ابراهيم

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		90. 

		امير صالح محمد صالح الجبوري

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		91. 

		دلال وعد شكر عبودي البراق

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		92. 

		حليا محمد عبد الكريم خضر أغا

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		93. 

		سحر تحسين ابراهيم اسماعيل البياتي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		94. 

		عبد الله نزار جاسم محمد الوزان

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		95. 

		شهاب احمد عويد ابراهيم الزبيدي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		96. 

		عبد الله فيصل جعفرمحمد العساف

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		97. 

		اسماء طلال علي حسن محجوبة

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		98. 

		احمد عبد القادر احمد حسين المشهداني

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		99. 

		محمد حيدر جعفر موسى الشمري

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		100. 

		صفا عزيز حسين علي السالم

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		101. 

		ضحى محمد قاسم محمد الشمام

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		102. 

		محمد مولود دهش محمد الطائي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		103. 

		جمال محمد ذاكر محمود أحمد العبادي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		104. 

		عهود نعمت روئيل حنا شطح

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		105. 

		سعد صبحي فاضل عبدالقادر الحمداني

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		106. 

		زيد ناظم غانم مرعي الطالب

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011





		107. 

		شادان فاروق محمد سعيد داوية

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		108. 

		تيسير ازهر عبد الحميد محمد علي الطائي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		109. 

		عبد الله نزار محسن يوسف السليفاني

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		110. 

		ايمان محمد يوسف سليمان السويداني

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011



		111. 

		ايناس نبيل عبد القادرحسن العباسي

		هندسة 

		مدني 

		----

		بكالوريوس 

		2011





قسم هندسة الموارد المائية 


للعام الدراسي 2010-2011


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص 

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		112. 

		صهيب راشد سليمان محمد

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		113. 

		ضياء غانم عبد الرزاق عطية

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		114. 

		محمد خالد عبد الله ياسين

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		115. 

		بلال سعد خليل حسن

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		116. 

		عمران نزار محسن يوسف

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		117. 

		فارس صلاح ارحيل عباس

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		118. 

		مؤمن عبد السلام محمد ياسين

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		119. 

		أنسام عصام جاسم  محمد

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		120. 

		أنفال عبد الكريم فاضل صبري

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		121. 

		رند سعدي حسين جبر

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		122. 

		فراس عدنان محمد نجم

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		123. 

		سنان بسام حازم  محمد

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		124. 

		آفين حامد عبد الله حسن

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		125. 

		فرح محمود عزيز علي

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		126. 

		دعاء مازن عبد الحميد احمد

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		127. 

		محمد ثامر احمد  هذال

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		128. 

		إيهاب فائز سعد الله اسماعيل

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		129. 

		شهد صباح علي حسين

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		130. 

		اسامة  ثامر عبد الجبار رسول

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		131. 

		معد برع عويد جراد

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		132. 

		تغريد جاسم محمد صالح

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011



		133. 

		هبة مردان حجي خضر

		هندسة 

		موارد مائية 

		-----

		بكالوريوس 

		2011





قسم الهندسة الميكانيكية 

للعام الدراسي 2010-2011 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		134. 

		محمد جمال عيسى محمد الرفاعي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		135. 

		سيف سهيل يوسف سليمان الداؤد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		136. 

		نجاح عبد الله حمد جبر الشويخي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		137. 

		أحمد حازم محمد ياسين الحساوي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		138. 

		علي عزام محمد شكر الخباز

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		139. 

		زينب قصي شريف صالح القاسم

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		140. 

		حسن عبد الرحيم حسن علي افندي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		141. 

		ابراهيم خليل ابراهيم حسن الزبيدي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		142. 

		نادية صالح غازي عبد الرزاق التكريتي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		143. 

		صلاح محمد أحمد إبراهيم الجلبي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		144. 

		محمد طالب جاسم محمد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		145. 

		هيام يونس احمد عبد الله الجبوري

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		146. 

		محمد ناهض دحام نزال الراوي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		147. 

		غسان محمد عباس عزيز النجار

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		148. 

		مصعب نوفل عمر خضر

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		149. 

		ريم وليد محمود عبد الله

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		150. 

		عبد الله غائب حميد وسمي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		151. 

		رياض أحمد علي حمو

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		152. 

		محمد عادل حاجي سليمان الاتروشي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		153. 

		مصطفى اوميد عز الدين محمد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		154. 

		محمد عبد الخالق محمود محمد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		155. 

		ندى علي عزيز ادريس كشمولة

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		156. 

		انفال صلاح الدين نور الدين صابر

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		157. 

		حسين عبد الله طه شريف

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		158. 

		ياسر راتب ممدوح سالم  الكبيسي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		159. 

		رنا رعد داؤد محمود الحامد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		160. 

		ايمن نوري عثمان مال الله الراشد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		161. 

		زيد أحمد يونس فتحي الزبيدي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		162. 

		رؤى خالد عبد الله ياسين المشهداني

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		163. 

		حسام محمد عباس علي اللهيبي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		164. 

		هدى محمد ابراهيم  خالد

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		165. 

		مصطفى عاصم محمد مصطفى

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		166. 

		عمار عقيل محمد إلياس شمي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		167. 

		علي رعد محمد ياسين الدبوني

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011



		168. 

		هند أحمد كامل تركي الجميلي

		الهندسة  

		ميكانيك 

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/دور اول /معماري


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		169. 

		محمد احمد شهاب احمد الحيالي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		170. 

		عبد الله عبد الرحمن عبد الله محمد الصراف

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		171. 

		عمر عبد الله سليمان عبد الله العباسي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		172. 

		سارة احمد محمد علي خضر

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		173. 

		غزوان فيصل ثابت تالي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		174. 

		سيرين محمد نذير عبد الكريم محمود الخشاب

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		175. 

		اينور فريق سعيد احمد الافندي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		176. 

		محمد عماد الدين  ابراهيم عبد السلام البدراني

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		177. 

		فادي صليوا كوركيس يونان ال ساعور

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		178. 

		محمود موفق بكر خطاب البو جمال

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		179. 

		حارث نزار عبد الله يحيى العزاوي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		180. 

		سرى عبد الصابر ابراهيم بكر شيخو

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		181. 

		سوزان عبد الله سليمان احمد الدوسكي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		182. 

		جبران كامل رفو يوحانة  كلكوان

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		183. 

		علي قيس حمادي جبر العبيدي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		184. 

		عبد السلام ناجح ثامر سعود العاني

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		185. 

		علي فارس يونس عبد الرحمن آل فليح

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		186. 

		اية اياد بشير عبد القادر الجلبي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		187. 

		لبيب صباح دانيال رفو عمش

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011



		188. 

		نور عبد الواحد عبد الوهاب عباس العباسي

		الهندسة  

		معماري 

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/ دور ثاني/ معماري

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		رفقة عبد الكريم شكر محمود الصفار 

		الهندسة  

		معماري

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		داليا ثامر عبد القادر خليل الحاجي 

		الهندسة  

		معماري

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		هبة عامر حاجم رميض المفرجي

		الهندسة  

		معماري

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/دور ثاني /ميكاترونكس 

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1 

		فادي عماد افرام فتح الله

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		منذر مؤيد حامد  عبدالله  الحيالي 

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		مفاز فارس ذنون احمد الفارس 

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		هوازن نجم شباط خلف العبيدي 

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		ربى خالد شاكر محمود الشماع 

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		نور فاروق عبدالله احمد خسرو

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		انفال محمد صبري حمادي المشهداني 

		الهندسة  

		ميكاترونكس 

		----

		بكالوريوس

		2011





2011

دور ثاني /حاسوب 

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		فاتن أحمد محمد وهبي أحمد سامي آل علي بك

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		عبد القادر فارس عبد القادر حسن

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		عبد الصمد عبد الباسط حسين محمد الحديثي

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		رياض معد ابراهيم أحمد الجادر

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		تميم عبد الرحمن ادريس داؤد التوتنجي

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		وعدالله رياض عزيز محمد صالح الصائغ

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		زينب هشام محمد علي صالح المشهداني

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		8

		علي حسين حمود محمد الجبوري

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		9

		أنس محمد عمر عبو المشهداني

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		10

		ريم صبحي حسين خلف الجبوري

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		11

		سحر زهير بهنام بحو القس متي

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		12

		عمر تحسين يحيى محمد المعاضيدي

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011



		13

		رانيا صباح ناجي أحمد الشيخلي

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011





دور ثاني /2011/ كهرباء (الكترونيك واتصالات ) 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		لبنى هيثم نوري علي زين العابدين

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات ) 

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		رغد غسان جلال عبد السلام المشهداني

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		أوزلان عبد الرحيم حسن علي أفندي

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		عطاء رعد سامي قاسم

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		سارة إسماعيل خضر عثمان

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		هيمن صبحي عز الدين حمه توفيق

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		غالية صفاء مرعي حسن



		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		8

		أنسام طارق فياض محمود

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		9

		حنان حسان سالم محمد

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		10

		غفران كامل إبراهيم حسين

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		11

		هدباء طه أحمد عزيز السنجري

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011



		12

		سلوى سلام حسن محمد

		الهندسة  

		كهرباء (الكترونيك واتصالات )

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/دور الثاني /قدرة ومكائن 

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		سافيو ألبير نوح سليمان

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		هشام جاسم محمد عليان

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		ديار محمد حسن رضا

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		رحمة نافع كامل محمد

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		راوية مؤيد توفيق مجيد الكركجي

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		زهراء مهدي صالح وحيد

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		قائد أحمد محمود يونس النعيمي

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		8

		إسراء جاسم عبد الله علي الفارس

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		9

		نور حنوش إبراهيم خليف الضامن

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		10

		سارة سعد أحمد مصطفى اللهيبي

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		11

		رؤى عبد الحليم مهدي عبد

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		12

		أزهار صالح خضر إبراهيم الجبوري

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011



		13

		نكتل راكان أحمد جرجيس المشهداني

		الهندسة  

		قدرة ومكائن

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/دور الثاني /مدني

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		فواز نواف اليأس حمد الجرجري

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		إسراء فاضل عبد الكريم ياسين

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		نور طلال يونس عبد الرحمن الصفار

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		ريم اديب حسين مجيد الحسيني

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		عمر فارس حسين خليل العبيدي

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		ميس هيثم محمود فليح بلبل

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		مصطفى رمزي نوري عبدالله البياتي

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		8

		هدى معتز عبد الخالق سعيد الحامد

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		9

		رؤى خالد عبد الله الجراح

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		10

		مروة وجيه فاضل طه التك

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		11

		جيهان محمد مرعي حسن الرحاوي

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		12

		فرح اياد نعمت ذنون ال عبد العزيز

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		13

		مصطفى نبيل ابراهيم احمد الطائي 

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		14

		كرم ميسر ياسين عون الشكرجي 

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		15

		ايمن عز الدين محمد يونس النعيمي 

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		16

		مصطفى جمال يونس عبد الرحمن الزبير 

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011



		17

		نشوى خالد تركي صالح 

		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/دور الثاني /موارد مائية

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		نجاة عمر علي حسين

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		سيزار عبد الله نجيب عبد القادر

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		إبراهيم صالح درويش خضر

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		إيهاب علي حسن هليل

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		حبيب مظاهر مصطفى محمد

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		هبة محمود ناصر محمود

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		زيد زهير هادي محمود

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		8

		مروان ازاد ذنون يونس

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		9

		رماح عباس كريم  عليوي

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		10

		بشار صائب حنا يوسف

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		11

		براء طالب عمران محسن

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		12

		شهد غازي فيصل طرفة

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		13

		عمر عزام محمد سليمان

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		14

		رؤى يعقوب شابا يعقوب

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		15

		محمد غسان عدنان ذنون

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		16

		عمر عبد الإله غانم فرحان

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		17

		ريام يونس احمد حسن

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		18

		سيف محمود سعيد حمودي

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		19

		رؤى يعقوب شابا يعقوب

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		20

		محمد غسان عدنان ذنون

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		21

		عمر عبد الإله غانم فرحان

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		22

		ريام يونس احمد حسن

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		23

		سيف محمود سعيد حمودي

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011





2011/دور الثاني /ميكانيك

		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		محمد ثائر حميد عباس المهداوي

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		شهد صديق ذنون ابراهيم

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		ماهر جمعة حماد لاحج

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		4

		علا سعد محمد شريف محمد علي

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		5

		محمد طه محمد محمود

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		6

		مفاز علي محمد محمود

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		7

		ايناس اسعد محمد  صبري

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		8

		يوسف جاسم حسين علي

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		9

		أزهر نجمان صالح ياسين

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		10

		نزار أحمد خليل عبود

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		11

		عبد الله أحمد يوسف عبدالله

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		12

		مروة حاتم عبد الله حسن

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		13

		كلدون بولص أيوب يلدا

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		14

		عمر عبد العزيز عسل جارو

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		15

		أحمد محمد علي حمود

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		16

		هندرين أشقر حسن حسن

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		17

		انس محمود احمد عبو

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		18

		علي محمد سعيد عبد الغفور

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		19

		اسراء باسم نوري هيبة الله

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		20

		سيف أحمد شاهر علي

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		21

		صدام خلف فرج  مجذاب

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		22

		محمود ابراهيم محمود علي

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		23

		تحسين حسن محمد فياض

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011



		24

		أية مداح زعل عايش

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011





دور الثاني / 2011/معماري/ تكميلي 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		صابرين محمد طاهر  صبري المشهداني

		الهندسة  

		معماري

		----

		بكالوريوس

		2011





دور الثاني / 2011/حاسوب/ تكميلي 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		2

		ربى ثائر عبد الحميد جاسم الوزان

		الهندسة  

		حاسوب

		----

		بكالوريوس

		2011





دور الثاني / 2011/مدني/ تكميلي 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		3

		اندى الياس حنا رزوقي 



		الهندسة  

		مدني

		----

		بكالوريوس

		2011





دور الثاني / 2011/موارد مائية/ تكميلي 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		زهراء  خالد خليل ابراهيم 

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		2

		احمد اياد سعيد احمد 

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011



		3

		احمد علي إبراهيم مصطفى

		الهندسة  

		موارد مائية

		----

		بكالوريوس

		2011





دور الثاني / 2011/ميكانيك/ تكميلي 


		ت

		الاسم الرباعي واللقب

		الكلية 

		القسم 

		الاختصاص

		الشهادة 

		سنة التخرج 



		1

		عمر محمد يوسف إبراهيم

		الهندسة  

		ميكانيك

		----

		بكالوريوس

		2011





