
التقنية االوسط الفرات جامعة

كربالء التقني المعهد

المكتب ادارة تقنيات

اسم الطالبت

ادًذ طعذ عثذ انخضز يشعم يظعٕد1٘

ادًذ ظافز يذًذ رضا انٓاشى2

ادًذ عهٙ عًزاٌ َٓار يظعٕد3٘

ادًذ يذًذ دظٍ خذاو عذاب انجُات4ٙ

ادًذ ْاشى عثاص خهٛم انًظعٕد5٘

اطزاء تٕفٛك جعٛة صخٛم6

اطزاء طايٙ يزداٌ عُاد7

اطزاء عهٙ دظٍٛ دًشِ غز8٘ٔ

اطزاء عهٙ عثذانزضا يذًٕد انثُا9٘ٔ

اطٛم دٛذر عطّٛ عثذ انعثاص انغشان10ٙ

افكار عثذ انهطٛف عٕض طذخاٌ انذج11ٙ

اًٚاٌ فاضم عثاص غهٛة انٓظعٕد12٘

اًٚاٌ يذًذ طهًاٌ صثٛخ13

أثٛز ادًذ دظٍ عٕدِ ال عثاص14

تٍُٛ عهٕٛ٘ خضٛز فزدا15ٌ

تٍُٛ كايم عهٕاٌ طهطاٌ انذظُا16٘ٔ

تٍُٛ كزٚى ٔدٛذ عثٛذ ال دظ17ٍٛ

تثارن اتزاْٛى عثٛذ خضز انًشكٕر18

تثارن دظٍٛ اتزاْٛى يذظٍ انذظ19ٍ

تثارن ْالل عثذ يطهة عشٔس20

جٛٓاٌ ٚاطز كاطع دداو انعثٕد21٘

دظٍ عهٙ عثذ عٌٕ دظٍٛ انًظعٕد22٘

دظٍٛ ادًذ سٚذاٌ الفٙ طهطا23ٌ

دظٍٛ طعذ خهخال خادو ال دظ24ٍٛ

دظٍٛ عالٔ٘ ْاد٘ يطز انًظعٕد25٘

دظٍٛ كزٚى عثذ انذظٍ ْاشى انغانث26ٙ

حوراء فاضل خليف27
دالل تاطى جٓاد دظٍٛ انجًٛال28٘ٔ

دَٛا عهٙ دظٍٛ عثذ ال جُاح29

رفم جٕدت طعذ٘ خضٛز انٕاطط30ٙ

رلّٛ خانذ يصطفٗ غث31ٍ
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رلّٛ يذٙ كٍُٛ دًٕد32

سْزاء دظٍ داتى عثٛذ االطذ33٘

سْزاء صانخ يٓذ٘ سْا34٘ٔ

سْزاء صثز٘ َٕٚض جهٛم35

سْزاء يزتضٗ دثٛة عثذ انْٕاب انظعٛذ36

سُٚة ادظاٌ ْاد٘ جٕاد انُصزا37٘ٔ

سُٚة دظٍٛ يذًذ تذز انجًٛم38

سُٚة دًٛذ داجٙ عثٛذ انًظعٕد39٘

سُٚة صانخ عهٕٛ٘ كشار انفزدا40َٙ

طجاد ادًذ يذًذ فزعٌٕ ال طهًا41ٌ

طجاد يذظٍ طزداٌ يطز انثٕ عٛظ42ٗ

طٛف داكى عثذ دظ43ٍٛ

شٓالء ادًذ دثٛة دٛذر ال عثاص44

شٓالء دايذ طانة عثاص يظعٕد45٘

ضذٗ عهٙ يٓذ٘ دظٍٛ انًطهة46

ضٛاء أدًذ نطٛف عال47٘ٔ

عثاص طعٛذ شُأِ عًٛز48

عثاص عاصٙ عهٙ ٕٚطف انجار هللا49

عمٛم عمٛم السو َع50ًّ

عهٙ ادًذ دانٕب َاٚف ال تفاح51

عهٙ دظٍٛ غاَى يذ52ٙ

عهٙ طعذ دًشِ يٓذ٘ انذًٛز53٘

عهٙ طانة يذٙ يذًذ انًظعٕد54٘

عهٙ عثاص دزٚش طاجت55

عهٛاء كاظى جفات يذًذ انكزٚط56ٙ

غذٚز عادل كايم يجٛذ انصفار57

غفزاٌ صذاو عثاص جثز انفتال58٘ٔ

غفزاٌ يٓذ٘ كايم طهًاٌ انكايم59

فاطًّ ادًذ يذظٍ جٕاد60

فاطًّ ادًذ يٓذ٘ صانخ61

فاطًّ رافذ رساق عثذ انذظ62ٍٛ

فاطًّ رتٛع عشٚش عثذ انشْزِ انطزف63ٙ

فاطًّ عهٙ ثاتت دًٕد انظاعذ64٘

فاطًّ عهٙ ظاْز عثٕد انشًز65٘

فزات يذًذ َعًّ يشعم66

فزلاٌ عثاص صافٙ درٚض67

فٓذ طعذ يتعة عزع68

كاظى دًٛذ خهف تزف ال صكز69

كزار دظٍٛ كاظى عثٛذ70

نُّٛ ادًذ ْاشى كاظى االتزا71ًْٙٛ
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يذًذ سْٛز ْاد٘ رجة انجاطى72

يذًذ عثذانعال عثٛذ يٕطٗ خٛكا73َٙ

يذًذ َجاح عٕاد دظٍٛ انًظعٕد74٘

يزٚى ادًذ عثذ انزطٕل يجٛذ انصٕاف75

يزٚى جثار كاظى عايز يعًٕر76٘

يزٚى لاطى ردٛى شٌُٕ انظهًٛا77٘ٔ

يزٚى يٛثى دُتٕع رشٛذ78

يصطفٗ ادًذ كزٚى عثٛذ انًظعٕد79٘

يُار يمذاد فزداٌ يمذاد َاش80ٙ

يُتظز يٕطٗ كاظى يٕط81ٗ

يًٍٓٛ اطعذ عثذ انكاظى َصٛف انثٛات82ٙ

يؤيم عثذ ْاد٘ صانخ83

يٛثى ٚذٙ عثٛذ يٕح انشغٛث84ٙ

َاصز دظٍٛ َاصز دظٍٛ ال دًاد85٘

َثأ عثذ هللا دًشِ عثٛذ ال عثٛذ86

َجاج عايز رضا دظٍ دظ87ٍٛ

ًَارق ْشاو يذًذ دًشِ عهٕا88ٌ

َٓاد دظٍٛ عهٙ اتزاْٛى89

َٕر انٓذٖ عادل عثذ انكاظى يذًذ انثٕ سٍٚ انذ90ٍٚ

َٕر دًٛذ عهٙ ْاد٘ انجثٕر91٘

َٕر دٛذر ْاد٘ غائة كزتالئ92ٙ

َٕر طذخاٌ شٓذ كثٛخ عٛاش93ٙ

َٕر عثذ انهطٛف داْٙ عطشاٌ انثٕال94َٙ

َٕر كاظى عثٛذ طهًاٌ شًز95٘

َٕر يٓذ٘ دظٍ يٓذ٘ صانخ96

َٕر َاصز دظٍٛ يذظٍ انذٔن97ٙ

َٕرِ غانة صٕٛٓد يجثم انكزٚط98ٙ

َٕرْاٌ دظٌٕ فخز٘ كاظى انكاظى99

ْثّ فاضم عثذ رتّ عثاص انذظ100ٍٛ

ْذٖ عهٙ دًٛذ جهٛم101

ُْاء ادًذ عثذااليٛز اتزاْٛى انشتٛذ102٘

ٔفاء عثذ انكزٚى عثذ عهٙ كزد103٘

ٔفاء نطٛف يذًذ دهٕ انزكات104ٙ

ٚمٍٛ عثذ انذظٍ عشٚش جثارِ انثاْه105ٙ

ٕٚطف عثاص يُصٕر صثار عايز106٘

َٕٚض خضٛز عثذ انزضا يشْز انثٕ يذنم107
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التقنية االوسط الفرات جامعة

كربالء التقني المعهد

المكتب ادارة تقنيات

اسم الطالبت

اترٓال عهٙ ضٛذ دطٍٛ ضٛذ جاضى1

ادًذ جاضى يذًذ عه2ٙ

ادًذ عهٙ جًٛم عثذ انذط3ٍٛ

اضراء دطٍٛ عه4ٙ

اضٛم كايم زتٛم راض5ٙ

ايجذ عثذ هللا يذًذ كاظى6

ايٛر يازٌ عثاش ضعذ7

اٚاخ دطٍٛ عهٙ دط8ٍ

اٚاخ َعًّ عثذ عهٙ غخٛر9

اًٚاٌ داكى دًٕد10

اٌمان سوادي مرشوش منس11ً

اًٍٚ يكٙ عثذ عه12ٙ

آالء رزاق يطػر يذط13ٍ

تذٔر يكٙ ضهًاٌ عهٕا14ٌ

تٍُٛ ضٕاد٘ دطاٌ دًٛذ15٘

تٍُٛ يذًذ عظٛى16

ذثارك ادطاٌ عثذ انطالو درٔٚع17

تبارك محمد جاسم هادي18

جعفر صادة َعًّ يذط19ٍ

جُاٌ جاضى يٕنٗ دًس20ِ

دطٍ كرٚى َٔاش دط21ٍٛ

دطٍ ْاد٘ راغذ عثاد22٘

دطٍٛ رفعد عه23ٙ

حسٌن عامر نور بره24ً

دطٍٛ عهٙ عثاش يذًذ25

حسٌن عماد مولود حسن26

دطٍٛ كرٚى ْاد٘ دط27ٍٛ

دطٍٛ ٔدٛذ ْاذف َاٚف28

دٍُٛ ادًذ غاكر غالك29ّ

دٍُٛ كاظى عثٛذ يذًذ30
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دٕراء جاضى خهٛف زٚاد31

دٕراء عثاش ْاد32٘

دٕراء عثذ االًّٚ عثٕد33

حوراء غالب هادي شاكر34

دٕراء َاصر اتراْٛى ط35ّ

دٛذر جاتر َجرش ضهًا36ٌ

حٌدر قائد عبد الحسٌن شعلة37

خانذ ياجذ عثاش ضهًا38ٌ

خضر محمد سبتً عباس39

دانٛح فراش دطٍٛ عطٛح40

رضم ردٛى يذًذ كراب41

رغا زكٙ َجى42

رَا دطٍ يظهٕو ذ43ٌُٕ

زْراء رضا يذًذ عًرا44ٌ

زْراء عثاش دط45ٍٛ

زْراء عثذ انسْرِ دطٍ يراد46

زْراء عهٙ يذًذ47

زْراء عًاد عثذ هللا48

زْراء كرٚى عثذ ضهًا49ٌ

زْراء يازٌ جاضى يذًذ50

زٍٚ انعاتذٍٚ دطٍٛ عهٕٛ٘ عثاش51

زُٚة ادًذ يذًذ عه52ٙ

زُٚة كرٚى دثٛة جاضى53

ضايٙ ردٛى عثاش راض54ٙ

سجى عباس مالك عبد55

ضجٗ فاضم دطٍٛ عثاش56

ضجٗ ْاَٙ تالر يذًذ57

ضرٖ عذَاٌ كاظى عثاش58

غايم دطٍٛ جٕاد59

غفاء عثذ ردٛى كاظى صغٛر60

غًٛاء زكٙ عثذ عٌٕ ادًذ61

صفاء طالب شعالن حسون62

صفاء كايم ضاجد جاضى63

ضذٗ داذى ادًذ جاضى64

عبد الحسن حسٌن رجب سعود65

عثذ انذطٍٛ ٕٚضف جاتر عثذ انذط66ٍ

عثذ انردًٍ عهٙ دط67ٍٛ

عهٙ دايذ عثذ انٓاد68٘

عهٙ صادق عثاش دط69ٍٛ

عهٙ فارش درتٙ رضا70
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عهٙ يذًذ فخر٘ صانخ71

عهٙ يذًذ يجٛذ دط72ٍ

عهٙ يطر يسْر يسعم73

غذٚر عادل عهٙ عثذ هللا74

غفراٌ ادًذ جاضى دط75ٍٛ

فاذٍ صثاح رضا دثٛة76

فاضم لٛص غُاٌ صانخ77

فاطمة سعد صاحب هادي78

فاطًح كرٚى غاز٘ جاضى79

فاطًّ كرٚى عثذ انذًسِ يذًذ80

فرات جابر جواد81

فالح دطٍ صثار ضعٕد82

فؤاد اٚاد صانخ يٓذ83٘

لاضى يذطٍ اضٕد دًٕد84

كاظى جٕاد تكٕر٘ عٕدج85

كرار ضرداٌ ْاغى عثذ االيٛر86

كرار ماجد كرٌم87

كٕثر ادًذ ضهًاٌ يذًذ88

يذًذ خهٛفح يذًذ عثذ89

يذًذ رضا عثٕد طراد90

محمد صادق حسٌن محمد91

يذًٕد رٚاض عثذ خادو92

يراء غانة دًسج93

يرٚى ضايٙ ضهًاٌ زٚذا94ٌ

مرٌم مرتضى قاسم عباس95

يػراق صثر٘ فٛصم جاضى96

يصطفٗ ادًذ جثار97

يصطفٗ دطٍٛ جذٛم98

يصطفٗ عثاش يذٙ يذًذ99

يُرظر يٕفك فاضم عًرا100ٌ
مهند صالح محسن حسن101

َثأ عثذ انطرار عثذ انجثار جًال102

َثأ يذًذ رزاق ضهًا103ٌ

َطرٍٚ ضهًاٌ دكٛى عثٕد104

َٕر انٓذٖ عذَاٌ عهٕظ105

نورة صادق جعفر باقر106

ْثّ عهٙ عثذ زٚذ يرعة107

ْذٚم عهٙ صذ108ٍ

ٔفٙ غاَى يذًذ اتراْٛى109

ْٔاب عهٙ دط110ٍٛ

ٕٚضف جًٛم طاْر خثان111ّ
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َٕٚص جثار جاضى يذًذ112

ٌونس كاظم حسن ٌونس113
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