
 لكترونيةالخريجي قسم الهندسة ا

 االول والثانيللدورين  2018/2017للعام الدراسي  

 الدراسة الصباحية 

 النصر والتنميةاسـم الدورة : 

 الدور االسم الرباعي ت

 االول عمر عطاء مهدي فليح 1

 االول االء قصي عبدالرزاق عبداللطيف 2

 االول فضيله قيس مرهون ابراهيم 3

 االول عبدالكريم حسين عليلينا  4

 االول فاطمه كريم ابراهيم علي 5

 االول محمد سهيل نجم عبعوب 6

 االول محمود يعرب كنعان عليوي 7

 االول محمد سعد كاظم خميس 8

 االول ضحى بشار رفعت رشيد 9

 االول علي عبد الستار محمد كاظم 10

 االول زهراء احمد عبدهللا ويس 11

 االول صالح لفتهرنا مهدي  12

 االول محمد عباس خضير عباس 13

 االول ايه جليل حسين علي 14

 االول حسن سعيد محمد حميد 15

 الثاني بشرى شهاب احمد علي 16

 الثاني سجى فالح منصور درويش 17

 الثاني زينه صالح علي موسى 18

 الثاني سبأ علي محمد طه 19

 االول شهد صادق جعفر صالح 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لكترونيةالخريجي قسم الهندسة ا

 االول والثانيللدورين  2018/2017للعام الدراسي  

  المسائيةالدراسة 

 النصر والتنميةاسـم الدورة : 

 الدور االسم الرباعي ت

 االول اوس فاروق محمد شهاب 1

 االول احمد اياد احمد مرهون 2

 االول داود سلمان احمد عبدهللا 3

 االول اسماعيل انور كرمعلي  4

 االول وائل ضياء الدين حاتم احمد 5

 االول كاظم محمود أرزوقي سليم 6

 االول مصطفى ابراهيم عبدالحسين علي 7

 االول بشار فوزي حبيب خلف 8

 االول فائز فاضل جاسم منهل 9

 االول عثمان هاشم ابراهيم احمد 10

 االول فاطمة عبدالرزاق جاسم محمد 11

 االول ايسر خالص محمد سهيل 12

 االول جاسم خزعل جاسم محمد 13

 االول مهند حارث شاكر احمد 14

 االول سراب محمد عبدالرضا مهدي 15

 الثاني منتظر مهند محمود محمد 16

 االول علي عبدهللا علي جميل 17

 االول رفل حافظ محمد خلف 18

 االول احمد عبدالقادر فيصل محمود 19

 االول براق خالص جواد عبد 20

 الثاني سيف علي حسين علي 21

 الثاني حيدر صباح عبدالحسين حمزة 22

 الثاني احمد سامي نصيف كاظم 23

 االول عدنان مهدي سالم حمود 24

 االول حيدر رحمن علي محمود 25

 الثاني ضيف محمد علي شالل 26

 الثاني حسين فليح ناجي ضباب 27

 االول حميد عطيهريسان حاتم  28

 االول علي هادي صالح قادر 29

 الثاني مروان هشام حميد خليل 30

 الثاني هشام صالح حسين علي 31



 


