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 هندسة اآلنتاج : التخصص

 اسم الخرٌج التسلسل

 صفاء كاظم غازي صافً 1

 علً رعد احمد حمودي 2

 اسماء علً زاٌر الزم 3

 رؤى عامر سالم داود 4

 هند علً موسى شرٌف 5

 نوار عالء صادق جعفر 6

 ٌسرى سعدي رحٌم حسن 7

8 
 رغدة عبد الرزاق عبدالكرٌم مهدي

 منتظر عدنان سعٌد عباس 9

10 

 هالة عصام شوكت عبد المجٌد

 اشراق علً داود العانً 11

 انتظار اسكندر كرٌم ناصر 12

 محمد عرٌر مجلً سعٌد 13

 زٌنب ناصر عاكول ماضً 14

 علً رشٌد محمد منصور 15

 افُبٌ عهٍ عبُذ انعبىدٌ 16

 هبة محمد عبد عبدهللا 17

18 

 اثٌر عبد المنعم عبد االمٌر شكور

 صَُت دًُذ يذًذ يُصىس 19

 دعاء حسٌن علً تقً 20

21 

 امل عبد الزهرة محمد حسٌن

 عًبح عًُش َبصش دغىٌ 22

 صَُب عهٍ عببط عهٍ 23

24 

 علً عبد الكرٌم ناصر حسون

25 

 اَُبط فالح عبذ انذغٍ انغىداٍَ

 هالة نوري صباح ابراهٌم 26

 بكش يذًذ عبذ انهطُف َبعٍُ 27

 

 هندسة المعادن: التخصص

 اسم الخرٌج التسلسل

 ثناء عبد السالم توفٌق خطاب 1

 اٌمان علً فلٌح حسن 2

3 

 اٌمان عبد الحسٌن جاور كطامً

 مرٌم فالح مهدي حمادي 4

 شهد احمد ناجً احمد 5

 سلمان فندي جاسم علً 6

7 

 مٌس سعد رشٌد محمد علً

 بان برهان عادل جالل 8

 نبأ قتٌبة علً حسٌن 9

 حٌدر محمد سلمان علً 10

11 

 حٌدر ثامر عبد العباس مرٌح

12 

 زهراء جمٌل علوان خمٌس

 نور عدنان محمد جاسم 13



 

 هبنت َىسٌ يذًذ 14

15 

 دعبء عبذ انكشَى ابُُبٌ ساشذ

16 

 زٌنب عبد الناصر ابراهٌم فرج

 رشا كاظم محمد خلف 17

 افشاح يذًذ شهش عهٍ 18

 رؤى حمٌد طالب ٌعقوب 19

20 

 يذًذ جبعى يُبدٍ ابشاهُى

21 

 ازهر عبد هللا حسان المقدادي

 اثُش عببط صكشَب عببط 22

 وعبو َىَظ يبَع ساهٍ 23

 شًظ يالر خبنص يذًذ 24

 ثرٌا بشٌر حسن راضً 25

 

 

 الهندسة الصناعٌة: التخصص

 

 اسم الخرٌج التسلسل

 يشَى خبنذ عبذ انىادذ اععذ 1

 شزي يؤَذ يهذٌ دغٍُ 2

 هبه عذَبٌ خهُم دًبدٌ 3

 هُذ ادغبٌ يذًذ شهُذ 4

5 
 عهٍ دغٍُ ايٍُ خضش انُبط

6 
 عجً عبذ انجببس َذى دغٍُ

 َبصك دًُذ عهٍ ودعت 7

 دَُب َىعف يذغٍ صغُش 8

 يذًذ ادًذ عبذ انًجُذ ادًذ 9

 يذغٍ عبذ عببط َىَظ 10

 صفب صببح َىسٌ عبكٍ 11

 َىس عبذ انذغٍُ ادًذ َبعٍُ 12

 هبت فبنخ يصطبف دًضة 13

 يُظ سَبض َىسٌ َىعف 14

 اعبيت يبنك يذًذ عببط 15

 َىس غبَى سدُى يذغٍ 16

 فبطًت صببح جبعى شًخٍ 17

18 
 دغبو عبذ انشصاق عبذ عهٍ يطش

 يشتبق طبنب عهًبٌ عهٍ 19

 ضذً عببط ضُئىل دًىد 20

 يبهش هُالٌ دَىاٌ ساضٍ 21

 

 


