
)أنظمة الحاسوب(دبلوم ) مسجل بیانات(العنوان   

 ت االسم 

 ١ زھراء نزار جمیل 

 ٢ عباس كریم عباس موسى 

 ٣ سھام لعیبي حمید 

 ٤ ذكرى خلف رشید احمد 

 ٥ بالل فاروق عبد المنعم جاسم 

 ٦ ندى عمر یوسف 

 ٧ مھدي محسن عبید طارش 

 ٨ زینب فیاض داود فرحان 

 ٩ حسین مھدي عباس 

 ١٠ فاضل غني عبد العالي 

 ١١ سنان سمیر عبد هللا  

 ١٢ ھدى علي حسن حسین 

 ١٣ عبد السالم عبد الواحد خضیر 

 ١٤ رؤى كریم محمد 

 ١٥ مروان عدنان عباس 

 ١٦ یاسمین غانم كاظم 

 ١٧ زینب عبد المحسن محمد 

 ١٨ رامي قاسم صحن طاھر 

 ١٩ انمار صالح جواد حسین  

إبراھیمخلیل  إسماعیلاحمد    ٢٠ 

 ٢١ رجاء حسن داخل عباس 

لل عبیدمحمد كریم مد   ٢٢ 
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 ٢٣ غدیر جعفر حسن 

 ٢٤ زینب عبد فؤاد عباس 

مزھر حسین حسن أیاد   ٢٥ 

سمیر عبد عوفي  أسراء   ٢٦ 

قاسم مھدي آیات   ٢٧ 

 ٢٨ امجد نسیم وھاب 

 ٢٩ احمد ناجي شھاب 

 ٣٠ صبا علي مشكور 

إبراھیمحارس  األمیرعبد  دعاء   ٣١ 

إبراھیمحارس  األمیرنور عبد    ٣٢ 

 ٣٣ مشتاق طالب رحیم  

 ٣٤ جاسم كاظم عیسى 

 ٣٥ یحیى عبد الكریم محمد علي 

زید سلیمان أبومصطفى    ٣٦ 

مازن خلف مزعل إیناس   ٣٧ 

ناجي اإللھرؤى عبد    ٣٨ 

 ٣٩ ریاض عبد الحسین مھدي 

 ٤٠ عامر مجبل حسین 

بدیوي رشیدجمال    ٤١ 

 ٤٢ محمد عبد المجید محمد علي رشید 

 ٤٣ علي عدنان عبد النبي سلطان 

 ٤٤ شفاء حسین علي 

 ٤٥ شھد علي مجید حسن 

 ٤٦ ضحى عامر حسین عباس 
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 ٤٧ احمد عبد الصاحب جاسم 

شوان فاضل أري   ٤٨ 

 ٤٩ ھدى حسین علي 

 ٥٠ احمد عادل احمد مھدي 

 ٥١ نور عودة جاسم سعدون  

 ٥٢ شیماء قاسم داخل 

مجید األمیرسالم احمد عبد    ٥٣ 

سالم األمیررقیة ھاني عبد    ٥٤ 

 ٥٥ لندا فاضل عباس جاسم 

 ٥٦ زمن ماجد فالح ربیع 

 ٥٧ فاطمة حیدر لفتة 

 ٥٨ عقیل خلیل جاسم 

 ٥٩ نور كتیب خضیر عبد علي 

 ٦٠ سعاد راضي سعید 

 ٦١ أسعد زھیر سعید عبد الحمید 

 ٦٢ نور ضیاء جعفر 

علي محمد أنورنور    ٦٣ 

 ٦٤ احمد عامر ناصر حسین 

عصمت داود فادیھ   ٦٥ 

 ٦٦ رغد عبد الصاحب رمضان 

 ٦٧ سماح إبراھیم مھدي صالح 

 ٦٨ نور جثیر ناصر شلش 

علي موسى فاضل أثیر   ٦٩ 

 ٧٠ میساء عباس رحمة 
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 ٧١ قاسم رفعت حبیب عبد هللا 

راشد إسماعیلخطاب    ٧٢ 

 ٧٣ أزھر عدنان مزھر 

 ٧٤ إبراھیم سلطان حسین 

 ٧٥ ھدیل سلیم كریم 

 ٧٦ سجى كنعان علي حسین  

 ٧٧ نورس شنشول موسى 

 ٧٨ حمزة جواد كاظم 

 ٧٩ غادة علي محمد علي فاضل 
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