
           وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
                                                الصف االول                جامعة الفرات االوسط التقنیة

          المعھد التقني كربالء
          قسم تقنیات أنظمة الحاسوب

اسم الطالبت
إبراھیم احمد یوسف1
اسراء عامر حاكم2
اسیل مھدي صبار3
امیره كریم عزیز4
آیات سلمان داود5
ایات علي كاظم6
أیام سعد عبدالحسین7
بتول محمد معارج8
بنین ریسان شنشول9
تبارك طالب فارس10
تبارك محمد عبدااللھ11
تبارك یحیى عطیھ 12
جنان سھیل جاسم13
حسنین علي عبد زید14
حسین عالء حسین15
حسین محمد مزھر16
حسین یحیى حامد17
حیاة حسین عبود18
حیدر احمد فرحان19
خالد توفیق صبر20
دعاء جواد محمد 21
رسل عادل إبراھیم22
رغده سعد عبد نور23
زھراء شاكر خضیر24
زھراء نعیم حسن25
زینب فاھم عبید26
زینب مھدي محمد 27
زینب موسى عبدالعباس28
سرى رسول كاظم29
سیف ماجد تركي30
ضحى حسین ھوبي31
عباس عبدالحسین محمد علي32



عبدهللا كاظم ماشي 33
عبیر علي طاھر34
علي الھادي عباس سلمان35
علي زكي جواد36
فاطمھ محمود كشاش37
قاسم مجبل مزھر38
محمد حسن عبداالمیر39
محمد حسین كاطع 40
محمد حیدر إبراھیم41
محمد كاظم جواد42
محمد مھند علي43
مریم احمد عبدالرضا44
منتظر ھاشم خضیر45
منى محسن عبدهللا46
ندى معد مطرود47
نمارق سعدي صالح48
نور صباح حسین 49
ھیام علي عباس50
ھیام قیس كاظم51
واثق عبدالحسین عبید52



           وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
                                                الصف الثاني                جامعة الفرات االوسط التقنیة

          المعھد التقني كربالء
          قسم تقنیات أنظمة الحاسوب

اسم الطالبت
احمد حسین محمد ھادي1
احمد عدنان حسین یونس2
احمد قاسم عبد الحسین عباس3
اسماعیل رحیم حبیل عبث4
افراح جمال حمود فرھود5
افنان خضیر عمران حمزه6
امجد ثائر حمید ھاشم7
ایات حیدر رشید عیسى8
ایمان مھدي راضي منخي9

بان كاظم حسین ھادي10
بتول حسن علوان عباس11
بشیر فارس عبد االمیر محمد12
بنین عباس عبدالكریم اسماعیل13
حسن شاكر محمود ھاتف14
حسین لیث شاكر حداوي15
حوراء سالم راضي جاسم16
حوراء عماد محمد مھدي نعمھ17
حیدر فاضل واجد دحام18
خدیجھ وعد علي اصغر محمد علي19
دانیھ مضر شیاع حسن20
رفل عالء عبدالحسین مزھر21
زبیده عماد ادیب فرھود22
زحل عبدالجلیل غني ھاشم23
زھراء ثامر ذیاب منصور24
زھراء سجاد جواد یوسف25
زھراء كریم مناور كریم26
زھراء محمود شاكر عباس27
زینب سعد صالح حسوني28
سجاد اسماعیل عبدالصاحب محمد حسین29
سجاد عباس كاظم فرحان30
سجاد وھاب عبد الرزاق مھدي31
سھى عالوي عبد علي مھدي32
شیرین كریم عطیوي جعفر33
عبدالحمید مھدي جاسم ماجد34



عالء محمود ھاني حسون35
غدیر احمد مھدي صالح36
فاطمھ احمد حافظ طوفان37
فاطمھ عامر كطیف ناصر38
فاطمھ عدنان عبد عزیز39
فدك باسم خضر عبید40
مجتبى جواد نعمھ جبر41
محمد باسم عبدالرزاق عزیز42
محمد كریم غانم ھلب43
منى غازي عزیز یوسف44
نبا  كفاح عبد الحسن كاظم45
نور الھدى كفاح حسن موسى46
وداد سالم یونس حسین47
یوسف علي رسول صالح48
یونس خالد علي عیدان49
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