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انثى2/5/1350803/09/2014جٌدماجستٌرلٌزر والكترونٌات بصرٌةلٌزر والكترونٌات بصرٌةالهندسة هند احمد محمد سعٌد1

ذكر 2/5/1399711/09/2014جٌدماجستٌركٌمٌاوٌةكٌمٌاوٌةالهندسة انس ثائر علً حسن2

انثى2/5/1478824/09/2014جٌد جداًماجستٌرمدنٌةمدنٌةالهندسة نور احسان عل3ً

ذكر 2/5/1478924/09/2014جٌدماجستٌرمدنٌةمدنٌةالهندسة حٌدر نعٌم عبد الحسٌن4

ذكر 2/5/1571320/10/2014جٌدماجستٌرحاسوب حاسوب الهندسة علً حمٌد توفٌق محسن5

انثى2/5/1624730/10/2014جٌد جداًماجستٌرمدنٌةمدنٌةالهندسة عسل محمد مهدي6

انثى2/5/1624830/10/2014جٌدماجستٌرحاسوب حاسوب الهندسة زٌنب رٌاض خلٌل7

ذكر 2/5/1625130/10/2014جٌد جداًدكتوراهمدنٌةمدنٌةالهندسة عمر شمال فرحان8

ذكر 2/5/1625030/10/2014جٌد جداًدكتوراهمدنٌةمدنٌةالهندسة رعد شمال فرحان9

ذكر 2/5/1619029/10/2014جٌدماجستٌرمٌكانٌكٌةمٌكانٌكٌةالهندسة أسامة ثامر حسٌن اسماعٌل10

انثى2/5/1717716/11/2014جٌدماجستٌرالكترونٌة واتصاالتالكترونٌة واتصاالتالهندسة مٌس نصٌر حسٌن11

ذكر 2/5/1732818/11/2014جٌد جداًدكتوراهمدنٌةمدنٌةالهندسة علً فرحان حدٌد12

انثى2/5/1738218/11/2014جٌد جداًماجستٌرمدنٌةمدنٌةالهندسة ٌاسمٌن نوري خلٌل13

انثى2/5/1863209/12/2014جٌدماجستٌرلٌزر والكترونٌات بصرٌةلٌزر والكترونٌات بصرٌةالهندسة رشا هاشم مهدي ٌوسف14

ذكر 2/5/1921122/12/2014جٌد جداًدكتوراهمدنٌةمدنٌةالهندسة حسٌن محمد علً خضٌر15

ذكر 2/5/1936323/12/2014جٌدماجستٌرالكترونٌة واتصاالتالكترونٌة واتصاالتالهندسة بشار مظفر احمد16

ذكر 02/05/259918/02/2015جٌد ماجستٌر الحاسوب الحاسوبالهندسة احمد فاضل شنته منصور 17

ذكر 02/05/259818/02/2015جٌد ماجستٌر الطبٌة الطبٌة الهندسة علً محمود عٌسى 18

انثى 02/05/209310/02/2015جٌد جداً ماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة مثال قدوري علً 19

ذكر 02/05/209410/02/2015جٌدماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة احمد حامد حسٌن جامل 20

انثى 02/05/259318/02/2015جٌد جداً ماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة سلسبٌل كرٌم محمد بداي 21

انثى 02/05/259418/02/2015جٌد جداً ماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة جنة صادق جعفر صالح 22

ذكر 02/05/259518/02/2015جٌدماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة أمٌر سعد عبد الحسٌن عٌسى 23

ذكر 02/05/259618/02/2015جٌدماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة أمٌر غالب مرتضى طاهر 24

انثى 02/05/259718/02/2015جٌد ماجستٌر الطبٌة الطبٌة الهندسة خولة حمٌد رشٌد 25

انثى 02/05/364210/03/2015جٌد ماجستٌر اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة الهندسة زٌنب عصام عبد الوهاب 26

ذكر 02/05/364610/03/2015جٌد ماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة عالء ثجٌل منجل 27

انثى 02/05/364510/03/2015جٌد ماجستٌر االلكترونٌة واالتصاالت االلكترونٌة واالتصاالت الهندسة مروة مالك حسونً 28

ذكر 02/05/364310/03/2015جٌد جداً ماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة سٌف محمد عباس 29

ذكر 02/05/407818/03/2015جٌدماجستٌر الطبٌة الطبٌة الهندسة غسان حامد فرحان حمد 30

ذكر 02/05/492402/04/2015جٌدماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة مرتضى احمد هادي حسٌن31

انثى 02/05/634029/04/2015جٌد ماجستٌر الطبٌة الطبٌة الهندسة زٌنب اٌاد وجٌه 32

انثى 02/05/683610/05/2015جٌدماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة زٌنة طارق طالب عٌسى 33

انثى 02/05/683510/05/2015جٌدماجستٌر الكٌمٌاوٌة الكٌماوٌة الهندسة زٌنب عصام عبدهللا داود 34

ذكر 2/5/1006217/05/2015جٌد جداً ماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة عمادالدٌن عبد االمٌر سلٌمان 35

ذكر 2/5/1006317/05/2015جٌدماجستٌر االلكترونٌة واالتصاالت االلكترونٌة واالتصاالت الهندسة سامر نزار ناجً عزٌز 36



ذكر 2/5/1006417/05/2015جٌدماجستٌر اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة الهندسة علً عباس حمادي فٌاض 37

انثى 2/5/1006517/05/2015جٌدماجستٌر اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة الهندسة شٌرٌن محمد فرج شمة 38

ذكر 2/5/1133609/06/2015جٌد جداً ماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة أسامة ابراهٌم كاطع مطلك 39

انثى 2/5/1099302/06/2015جٌدماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة مٌس صباح عبدالعزٌز صالح 40

ذكر 2/5/1099202/06/2015جٌد ماجستٌر االلكترونٌة واالتصاالت االلكترونٌة واالتصاالت الهندسة مصطفى صفاء حسٌن محمد 41

ذكر 2/5/1138710/06/2015جٌدماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة روٌد نبٌل ٌوسف ٌعقوب 42

انثى 2/5/1138910/06/2015جٌدماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة نور محمد رضا عبدالرزاق43

ذكر 2/5/1192423/06/2015جٌد جداً دكتوراه المدنٌة المدنٌة الهندسة توفٌق عامر جواد عبد الرضا 44

انثى 2/5/1312922/07/2015جٌد جداً ماجستٌر الكٌمٌاوٌة الكٌماوٌة الهندسة رند قصً كاظم عبد االمٌر 45

انثى 2/5/1313022/07/2015جٌد جداً ماجستٌر الكٌمٌاوٌة الكٌماوٌة الهندسة صفا صائب صادق البٌر 46

انثى 2/5/1313122/07/2015جٌد ماجستٌر الكٌمٌاوٌة الكٌماوٌة الهندسة إٌناس عبد جوٌر حسٌن 47

ذكر 2/5/1313222/07/2015جٌد ماجستٌر الكٌمٌاوٌة الكٌماوٌة الهندسة جعفر جاسب عرس عفن 48

ذكر 09/07/2015 2/5/12814جٌدماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة علً علوان شوقً محمد 49

ذكر 2/5/1282909/07/2015جٌدماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة مصطفى صادق ٌارة محمد 50

انثى 2/5/1281509/07/2015جٌدماجستٌر االلكترونٌة واالتصاالت االلكترونٌة واالتصاالت الهندسة اسراء احسان محسن عباس 51

انثى 2/5/1333727/07/2015جٌدماجستٌر الكٌمٌاوٌة الكٌماوٌة الهندسة سارة احمد شوقً محمد 52

انثى 23/08/2015 2/5/14523جٌد جداً دكتوراه المدنٌة المدنٌة الهندسة صفاء ضٌاء عبدالحمٌد مصطاف 53

ذكر 2/5/1452223/08/2015جٌد جداً دكتوراه المدنٌة المدنٌة الهندسة باسم جبار عباس هاشم 54

ذكر 2/5/1452423/08/2015جٌد جداً ماجستٌر المدنٌة المدنٌة الهندسة عبدالرحمن حمٌد مجٌد جاسم 55

ذكر 2/5/1354603/08/2015جٌدماجستٌر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسة محمد رحمن جمعة 56

انثى 2/5/1354903/08/2015جٌد ماجستٌر اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة اللٌزر وااللكترونٌات البصرٌة الهندسة هدٌل فائز شاكر 57

ذكر 2/5/1354803/08/2015جٌد ماجستٌر الحاسوب الحاسوب الهندسة علً حمٌد محمد حمزة 58

ذكر 2/5/1354703/08/2015جٌد ماجستٌر الحاسوب الحاسوب الهندسة حسٌن علً امٌن محمد علً 59


