
 خريجي قسم الهندسة االلكترونية

 للدورين 2017/2016 للعام الدراسي 

 الدراسة الصباحية

 اسـم الدورة : قادمون يا نينوى

 دور التخرج اسم الطالب ت

 االول فاطمة عبد الكريم هادي عبد الحسين 1

 االول هيام يوسف صالح اسماعيل 2

 الثاني شهد صادق عبد هللا ميرزه 3

صالح نعمانعائشة علي  4  االول 

 االول علي محمد نصيف جاسم 5

 االول ميسم سعد كاظم نصيف 6

 االول نور شهاب احمد عيدان 7

 االول امنة رافد خضير علي 8

 االول بناز حكيم رشيد رستم 9

 الثاني رقيه فاروق عدنان عبد الوهاب 10

 الثاني رنده ناظم ياس اسماعيل 11

 الثاني حسين حسين عيسى عباس 12

 الثاني هاني محسن ناقي باقر 13

 االول مصطفى محمد علي حسين 14

 االول استبرق فاضل عبد هللا محمد 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خريجي قسم الهندسة االلكترونية

 للدورين 2017/2016 للعام الدراسي 

 المسائيةالدراسة 

 اسـم الدورة : قادمون يا نينوى

 دور التخرج اسم الطالب ت

 االول عباس صادق مهدي صالح 1

 االول راسم عويد خضير حمادي 2

 االول بالل حقي اسماعيل ابراهيم 3

 االول اوس فوزي حسين زيدان 4

 االول ليث عماد سلمان صالح 5

 االول محمد صادق جاسم محمد 6

 االول حمزة هادي حميد محمد 7

 االول رؤى عصام عدنان اسماعيل 8

طهعمار يحيى احمد  9  االول 

 االول سيف رسمي خليفة مبارك 10

 االول عبد اللطيف جاسم خليفة جاسم 11

 االول مصطفى رحيم عيسى ناصر 12

 االول وسام رحيم صالح رحيم 13

 االول قبس منير محمد خلف 14

 الثاني رنا عادل وهيب سرحان  15

 الثاني علي روكان دهام حميد 16

 االول فارس نصيف جاسم مسعود 17

 االول احمد سلمان سلطان جاسم 18

 االول وادي عباس احمد حسين 19

 الثاني حسن مشرف حسن محمد 20

 االول ضياء اجود مطشر نجم 21

 االول وسام علي صالح شكر 22

 االول سهير عقيل عباس امير 23

 الثاني عمار شاهر صالح مهدي 24

 الثاني عوف عبدالرحمن صائل محمد 25

 االول محمد مظهر اسماعيل خلف 26

 الثاني علي محمود يونس مؤنس 27

 الثاني هبه حارث خالد جميل  28

 الثاني هبه شامل كامل زيدان 29

 الثاني محمد عبد الجبار محمد جاسم  30

 الثاني احمد حسن مراد مطرود  31
 

 


