
 )الدور األول ( 9000-9002المعدالت النهائٌة لطالب قسم الهندسة المدنٌة للعام الدراسً 

الدور الذي تخرج  االسم ت

 منه

  المالحظات المعدل

 2/8/9000فً  00221  520077 االول عبدهللا دمحم شهاب احمد 0

 2/8/9000فً  00221  550170 االول مصطفى احمد فرهود سلمان 9

تم تصحٌح االسم  590727 األول انسام احمد جواد مغٌر 3

بموجب االمر 

 05388الوزاري 

-00-92فً 

9000 

 2/8/9000فً  00221

 2/8/9000فً  00221  500923 األول ازهر صبحً ابراهٌم حبٌب 5

 2/8/9000فً  00221  180801 األول جلعوطصابرٌن مبارك حمٌد  7

 2/8/9000فً  00221  150530 األول عمر كرٌم علً دمحم 1

 2/8/9000فً  00221  170513 األول رؤى عبد الجبار احمد علً 5

 2/8/9000فً  00221  170517 األول رغد قاسم دمحم حبٌب 8

 2/8/9000فً  00221  150703 األول هناء غسان حٌدر محسن 2

تم تصحٌح االسم  150089 األول نشوان سعٌد فاضل احمد 00

بموجب االمر 

 05388الوزاري 

-00-92فً 

9000 

 2/8/9000فً  00221

 2/8/9000فً  00221  130183 األول وسن طالل احمد جمعة 00

 2/8/9000فً  00221  190739 األول استبرق عالء جاسم حسٌن 09

 2/8/9000فً  00221  190339 لاألو سهى ٌاسٌن مجٌد احمد 03

 2/8/9000فً  00221  100333 األول احمد حمٌد احمد كرٌفع 05

 2/8/9000فً  00221  100080 األول مروة صبحً عبد الجبار عبد 07

 2/8/9000فً  00221  100200 األول مها شاكر محمود مبارك 01

 2/8/9000فً  00221  720805 األول مروان دمحم صادق هاشم 05

 2/8/9000فً  00221  720559 األول حٌدر كامل جمعة ماٌوك 08

 2/8/9000فً  00221  780850 األول اٌالف رٌاض حسٌن فدعم 02

 2/8/9000فً  00221  710270 األول مهند صبٌح قدوري مصلح 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هندسة الحاسبات والبرامجٌاتالمعدالت النهائٌة لطالب قسم 

 )الدور األول ( 9000-9002للعام الدراسً 

الدور الذي تخرج  االسم ت

 منه

  المعدل

 2/8/9000فً  00221 58000 االول اسماء ولٌد سلمان عبد الكرٌم 0

 2/8/9000فً  00221 53003 االول اشواق نصرت عبد الوهاب نجم 9

 2/8/9000فً  00221 53005 األول عذراء عامر خلٌل ابراهٌم 3

 2/8/9000فً  00221 11058 األول اسراء رعد  محمود علً 5

 2/8/9000فً  00221 17085 األول مارب دمحم صالح حسٌن 7

 2/8/9000فً  00221 17085 األول االء اسماعٌل ابراهٌم خماس 1

 2/8/9000فً  00221 17052 األول هدٌل حبٌب حمٌد ٌاسٌن 5

 2/8/9000فً  00221 17030 األول نور عبد اللطٌف عباس فلٌح 8

 2/8/9000فً  00221 17099 األول نورس فٌض هللا سلطان عبد 2

 2/8/9000فً  00221 17003 األول اسراء جعفر صادق عبد علً 00

 2/8/9000فً  00221 15059 األول فرح سعد سلٌم ٌوسف 00

 2/8/9000فً  00221 15012 األول اسٌل مجٌد صالح حماد 09

 2/8/9000فً  00221 15091 األول ابتهال هاشم صالح مهدي 03

 2/8/9000فً  00221 19053 األول سمر حازم دمحم محسن 05

 2/8/9000فً  00221 19035 األول حنان خلٌل شرقً خلف 07

 2/8/9000فً  00221 10072 األول براء طالب احمد جاسم 01

 2/8/9000فً  00221 10035 األول مروة اسماعٌل سرحان لفتة 05

 2/8/9000فً  00221 72050 األول د فرجنٌران سعدون عبو 08

 2/8/9000فً  00221 72011 األول عبٌر صفاء حسٌن محمود 02

 2/8/9000فً  00221 72000 األول حنان خلٌل علً حسٌن 90

 2/8/9000فً  00221 75020 االول فرح خلٌل ابراهٌم مرهون 90

 2/8/9000فً  00221 75091 االول سمٌة مهدي دمحم حسٌن 99

 2/8/9000فً  00221 71082 االول مرٌم عز الدٌن ابراهٌم ٌاسٌن 93

 2/8/9000فً  00221 77020 االول سجى خلٌل حسٌن عبد 95

 2/8/9000فً  00221 77080 االول علً صالح حسن سعٌد 97

 هندسة االلكترونٌكالمعدالت النهائٌة لطالب قسم 

 )الدور األول ( 9000-9002للعام الدراسً 

الدور الذي تخرج  االسم ت

 منه

  المعدل

 2/8/9000فً  00221 550009 االول احمد دمحم عبد حسن 0

 2/8/9000فً  00221 180800 االول شٌماء حاتم فلٌح حسن 9

 2/8/9000فً  00221 180392 األول زٌنب اسد دمحم حبٌب 3

 2/8/9000فً  00221 150039 األول حنٌن حامد كاظم حسٌن 5

 2/8/9000فً  00221 170115 األول مزي عبدهللا شعبانهٌثم ر 7

 2/8/9000فً  00221 130513 األول زهراء حازم علً حسن 1

 2/8/9000فً  00221 130100 األول االء عبد الكرٌم دمحم عواد 5

 2/8/9000فً  00221 130319 األول سفانة فٌصل عزاوي علً 8

 2/8/9000فً  00221 190572 األول امٌرة سالم هادي جاسم 2

 2/8/9000فً  00221 190351 األول مروة اسد عبد الكرٌم جمٌل 00

 2/8/9000فً  00221 100850 األول مروة شكر محمود ابراهٌم 00

 2/8/9000فً  00221 100100 األول سهر سهٌل ابراهٌم زٌدان 09

 2/8/9000فً  00221 780550 األول منال طالب علً احمد 03

 2/8/9000فً  00221 750300 األول كٌم دمحم صالحاحمد ح 05

 



 هندسة االتصاالتالمعدالت النهائٌة لطالب قسم 

 )الدور األول ( 9000-9002للعام الدراسً 

الدور الذي تخرج  االسم ت

 منه

  المعدل

 2/8/9000فً  00221 550875 االول سٌف حٌدر مهدي عباس 0

 2/8/9000فً  00221 510223 االول دمحماحمد صالح قدوري  9

 2/8/9000فً  00221 570501 األول ابراهٌم لؤي عبد الجبار حمٌد 3

 2/8/9000فً  00221 57072 األول مصطفى عبد الرسول عبد الكرٌم مهدي 5

 2/8/9000فً  00221 500002 األول علً طه ضٌاف مرمً 7

 2/8/9000فً  00221 180950 األول سارة مزهر ثامر شهاب 1

 2/8/9000فً  00221 170375 األول صفا سعد عواد كاظم 5

 2/8/9000فً  00221 150058 األول وسام حسن علً ٌاسٌن 8

 2/8/9000فً  00221 150058 األول رٌام رعد علً نوروز 2

 2/8/9000فً  00221 13058 األول مهند موسى جمٌل موسى 00

 2/8/9000فً  00221 130750 األول سٌف سلمان شطب مسرهد 00

 2/8/9000فً  00221 190230 األول نجوى محمود لطٌف نصٌف 09

 2/8/9000فً  00221 190790 األول مصطفى مجٌد حمٌد غناوي 03

 2/8/9000فً  00221 100508 األول سلمان حامد خلف علً 05

 2/8/9000فً  00221 100783 االول حسناء كرٌم خمٌس جسام 07

 2/8/9000فً  00221 100508 االول فخري سلمان فرحان فاطمة 01

 2/8/9000فً  00221 100535 االول مساء ساجد هاشم دمحم 05

 2/8/9000فً  00221 720809 االول نور فائق عبد هللا دمحم 08

 2/8/9000فً  00221 720355 االول نور قدوري لطٌف قدوري 02

 2/8/9000فً  00221 720021 االول نسرٌن منذر شباط حسٌن 90

 2/8/9000فً  00221 780052 االول مروة داود سلمان جالل 90

 2/8/9000فً  00221 750577 االول رسل غانم هادي سالم 99

 2/8/9000فً  00221 750980 االول اسراء عثمان عبد الكرٌم رشٌد 93

 2/8/9000فً  00221 710502 االول عبد الكرٌم ولٌد كرٌم جاسم 95

 

 هندسة القدرة والمكائنعدالت النهائٌة لطالب قسم الم

 )الدور األول ( 9000-9002للعام الدراسً 

 

 

الدور الذي تخرج  االسم ت

 منه

  المعدل

 2/8/9000فً  00221 150590 االول مصطفى ستار جبار عبدهللا 0

 2/8/9000فً  00221 780192 االول مهند سلمان اسماعٌل داود 9

 2/8/9000فً  00221 750578 األول ٌب علواناالء حمٌد حس 3

 2/8/9000فً  00221 770777 األول مها قاسم وادي احمد 5

 2/8/9000فً  00221 750805 األول مرتضى عمار حسن مهدي 7

 

 

 

 



 المعدالت النهائٌة لطالب قسم هندسة الحاسبات والبرامجٌات

 )الدور الثانً(  9000-9002للعام الدراسً 

 

 

 ت
 التقدٌر المعدل االســـــــــــم

الدور الذي تخرج 

 منه

 

 09/09/9000فً  08035 الثانً متوسط 198899 أسراء عدنان نوروز دروٌش 0

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 728205 رواد خضر عباس سلمان 9

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 788553 دمحم عبد الودود ابراهٌم كاظم 3

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 758100 رؤى ابراهٌم حسٌن ابراهٌم 5

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 738901 هبة سلمان كمر عبود 7

 

 المعدالت النهائٌة لطالب قسم هندسة االلكترونٌك

 ً()الدور الثان  9000-9002للعام الدراسً 

 

 التقدٌر المعدل االســـــــــم ت
الدور الذي 

 تخرج منه
 المالحظات

 

 09/09/9000فً  08035 اردنٌة الجنسٌة الثانً مقبول 750519 جمٌلة احمد محمود دمحم 0

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750720 مصطفى خلدون خٌري عبد اللطٌف 9

 09/09/9000فً  08035  ثانًال مقبول 750513 فرح حمٌد رشٌد خمٌس 3

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750908 احمد دمحم حسن محمود 5

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750009 دمحم حمٌد خلف محمود 7

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750008 زٌنب رعد دمحم ولً 1

 09/09/9000فً  08035  الثانً لمقبو 750020 رغد عبد هللا صالح ابراهٌم 5

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 710057 شٌماء جدوع نصر ضائع 8

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 770782 هند حسٌن علً العزي 2

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 770713 نور الدٌن حامد نجم منصور 00

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750039 علً ولٌد عدنان عبد الرحمن 00

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 730599 شٌالن عباس احمد دمحم 09

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 730389 علً عادل ولً احمد 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعدالت النهائٌة لطالب قسم هندسة االتصاالت

 )الدور الثانً( 9000-9002للعام الدراسً 

 

 المعدالت النهائٌة لطالب قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌة

 )الدور الثانً ( 9000-9002للعام الدراسً 

 االســـــــم ت
 المعدل

 التراكمً
 التقدٌر

الدور الذي 

 تخرج منه
 المالحظات

 

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7887125 احمد صالح عبد المهدي احمد 0

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 788380 أسامة مؤٌد عبد الجبار طه 9

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 758025 زٌنب نجم عبود وسمً 3

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7580132 سهاد سلمان سلطان جاسم 5

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7185859 دالٌا صباح حمٌد علً 7

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7185902 احمد حسٌن ماهود صالح 1

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7180093 عبد الكرٌم دمحم عمر عبد المنعم 5

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7782009 شٌماء علً حسٌن فٌصل 8

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 778835 رٌام لٌث كامل عبد الرحمن 2

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7783288 ماجد جعفر زٌدان سلمان 00

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 778000 رؤى ناظم نصر هللا حدٌد 00

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7588095 رغد ٌاسٌن عبد اسماعٌل 09

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 7587730 دمحم نوري رشٌد ٌاس 03

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 758925 دعاء علً حسن كاظم 05

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 738979 حٌدر حمٌد مجٌد جاسم 07

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 798752 امنة سلمان خضٌر خمٌس 01

 

 

 

 

 

 

 التقدٌر المعدل االسم ت
الدور الذي تخرج 

 منه
 المالحظات

 09/09/9000فً  08035 الثانً متوسط 100555 لبنى عزٌز عباس شمال 0

 09/09/9000فً  08035 الثانً متوسط 100205 زٌنب صالح مهدي دمحم 9

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 780870 مرٌم حمٌد ابراهٌم شهاب 3

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 780322 اٌناس مزهر حمد نصٌف 5

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 750138 نور عبد الستار جبوري دمحم 7

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 750732 شٌماء عثمان عبد الكرٌم رشٌد 1

 09/09/9000فً  08035 ًالثان مقبول 750508 ابتسام دمحم جاسم محٌمٌد 5

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 710358 نبأ مهند علً خماس 8

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 710097 طٌف عماد محمود شكري ابراهٌم 2

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 77021 صفاء عبد الكرٌم اكبر قاسم 00

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 770508 افنان احمد مهدي صالح 00

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 770050 مروة محمود فلٌح حسن 09

 09/09/9000فً  08035 الثانً مقبول 750055 شٌماء كرٌم جدوع ناٌف 03



 المعدالت النهائٌة لطالب قسم الهندسة المدنٌة

 )الدور الثانً ( 9000-9002للعام الدراسً 

 االســـــــــم ت
 المعدل

 التراكمً
 التقدٌر

الدور الذي 

 تخرج منه
 المالحظات

 

 09/09/9000فً  08035  الثانً متوسط 100811 ٌاسر شاكر محمود لطٌف 0

 09/09/9000فً  08035  الثانً متوسط 100592 مصطفى دمحم عبدالقادر سلٌمان 9

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 720103 سجى ناصر حسٌن جاسم 3

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 780909 رسل جمال كاظم علً 5

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 780099 دعاء احمد فاضل عباس 7

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 780059 مروة حقً اسماعٌل جبور 1

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750315 انمار فٌصل عطٌة لفتة 5

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 710395 نورة اٌاد جاسم حربً 8

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 710003 حٌدر خلٌل ابراهٌم اسماعٌل 2

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 770857 وسن اٌاد جاسم حربً 00

 09/09/9000فً  08035  ًالثان مقبول 770530 ضٌاء فالح كاظم زوٌن 00

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 770907 مصطفى عامر عبدهللا خلٌل 09

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 770085 علٌاء عبدالحافظ هادي صالح 03

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750910 رائدرٌاض مجٌد عزٌز 05

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750931 علً خالد حسٌن خضٌر 07

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750055 امال سلمان كمر عبود 01

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 750093 مصطفى ولٌد سلٌمان ابراهٌم 05

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 730212 علً هٌالن محمود احمد 08

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 730209 لفته ٌاسٌناحمد ابراهٌم  02

 09/09/9000فً  08035  الثانً مقبول 790290 عدي عادل عبدهللا دروٌش 90

 

 

 9000\9002الدور الثانً التكمٌلً لعام 

 

رقم وتارٌخ االمر  رقم وتارٌخ أمر التعدٌل نوع التعدٌل المعدل القسم االسم ت

 ًالجامع

  التارٌخ الرقم

فً  00317    778137 قدرة مهند عبد حسن عباس 0

5\8\9000 

فً  00317    77833 الكترونٌك دمحم شاكر دمحم شرٌف قادر 9

5\8\9000 

فً  00317    898089 قدرة زٌنب منعم مجٌد أرزوقً 3

5\8\9000 

 

 

 

 

 


