
 6991/6991السنة الدراسية : 
 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مكً حاج زٌدان خلف 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عادل عبد الرزاق محمد 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمار خلٌل إبراهٌم 3

      
 6991/6991السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر رفل محمد حسن 1

      
 6991/6991السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر محمود حسٌن علً 1

      
 6999/6991السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر ثامر خلٌل إبراهٌم 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر رائد رشاد جاسم 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عطاهللا حسٌن جاسم 3

      
 0222/6999السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد توفٌق أحمد 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد حسن أحمد 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمر خلٌل أحمد 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمار ٌونس إبارهٌم 4

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر وضاح حسن عبد الرزاق 5

      
 0226/0222السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد فؤاد نعمة 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر تحسٌن أحمد تحسٌن 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عدنان محمد حسٌن  3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمار حازم صابر 4

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر وضاح حسن عبد الرزاق 5

      
 0220/0226السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أبراهٌم ثامر نزال 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أومٌد أكبر عباس 2

      
 0222/0220السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر سامر محمود خلف 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر كزنكة فرٌق عبد هللا 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر منار صالح مهدي 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر موسى مصطفى وٌس 4

      



      
 0222/0222السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر خلف إبراهٌم حمادة 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر لطٌف عٌادة إبراهٌم 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر علً مجٌد مرشد 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر رٌاض منور مطنً 4

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر محمد كرٌم عبد الحسٌن 5

 0229/0221السنة الدراسية :       
 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أسٌل ناظم فتحً 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر حسن حمد علً 2

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عرب حمادي حسٌن 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمر جبر خلٌل 4

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر غزوان سعود علوان 5

      
 0262/0229السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر سعد رمضان أحمد 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر سٌناء خضٌر سلمان 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عصام جندي حسن 3

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر محسن علً مرعً 4

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مهند عبد الخالق حمٌد 5

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر هاجر عامر صادق 6

      
 0266/0262السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر سٌف مدحت عبد الستار 1

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر فتاح حمد حسن 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر باسل عبد الحمٌد محمد 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر باسم محمد معجل 4

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر خضر زٌدان زراك 5

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مصطفى زكً عبود 6

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر رٌاض جواد مطر 7

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر قصً عكلة صالح  8

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر محمد مهنا متعب 9

 0260/0266السنة الدراسية : 
 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مروان عبد هللا إبراهٌم 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمر محمد أحمد 2

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مصعب عبد الفتاح عباس 3

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر سٌف صباح أرحٌم 4

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر نصر محمود حماد 5

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر درٌد سالم عبد هللا 6

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد ذٌاب أحمد 7

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر شورش أحسان محمد 8

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عماد جبر ٌوسف 9



 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عبد القادر أحمد عناز 10

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر هاشم شكر حمد 11

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد محمد خضر 12

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر علً خلف أحمد 13

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر جالل خورشٌد علٌان 14

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر علً خالد محمد علً 15

 0262/0260السنة الدراسية : 
 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عماد أحمد صالح 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر دلف شاكر حمود 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر باسل عبد هللا أحمد 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر حسام سامً ذٌاب 4

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عباس عبد الكرٌم حسٌن 5

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر كمال مصطفى حسٌن 6

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر منصور حماد عبد الحمٌد 7

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر رائد مجٌد حمٌد 8

 تطبٌقً المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مقداد حسن محً الدٌن 9

      
 0262/0262السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مها رحمان راهً 1

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر مهند خلٌل صقر 2

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد عماد أحمد 3

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عاصم محمد عبد هللا 4

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أحمد محمد شاكر 5

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر محمد مدحت محمد 6

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر فؤاد رمضان محً الدٌن 7

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمر عبد الكرٌم محمد حسن 8

 إنتاج ومعادن المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر أنمار ضٌف مهدي 9

      
 0261/0262السنة الدراسية : 

 التخصص القسم الكلية الدراسة  أسم الطالب الرباعي  ت    

 قدرة المٌكانٌك الهندسة ماجستٌر عمر حمة صالح رحمان 1

 


