
 0202/0200رٌجٌن للدور االول لقسم الهندسة المدنٌة للعام الدراسً اسماء الطلبة الخ

 المعدل التقدٌر اسم الطالب ت
 الدور

 المالحظات

  االول 945,37 جٌد احمد ضٌاء الدٌن خمٌس عبد  .0

  االول 905320 جٌد امٌرة عماد عدنان مهدي  .0

  االول 625046 متوسط نور عثمان حبٌب سبع  .4

  االول 665903 متوسط باسامة خلٌل وهٌب شها  .3

  االول 665639 متوسط مروة ماهر فلٌح علً  .,

  االول 665092 متوسط نور صباح عمر مردان  .6

  االول 665092 متوسط هاشم كرٌم دمحم موسى  .9

  االول 6,5723 متوسط لمى ماجد ابراهٌم علوان  .2

  االول 6,52,6 متوسط وفاء دمحم رحمان غباش  .7

  االول 635900 متوسط عبد القادر زٌنب انور عبد الكرٌم  .02

  االول 645240 متوسط فدوى خلٌل ابراهٌم احمد  .00

  االول 605707 متوسط زٌنب ٌعقوب ٌوسف عباس  .00

  االول 605,04 متوسط نور مطشر دمحم سرحان  .04

  االول 6050,7 متوسط عبد هللا شهاب احمد حسٌن  .03

  االول 6054,4 متوسط امٌر رٌاض عبد االمٌر حمٌد  .,0

  االول 6050,6 متوسط ورود جاسم كاظم علوان  .06

  االول 625,32 متوسط فهد دمحم عبد الكرٌم دمحم  .09

  االول 625,43 متوسط امنة ثائر عبد الرحمن ابراهٌم  .02

  االول 75224, مقبول فرح فائز حسٌن حمودي  .07

  االول 75930, مقبول دالٌا طه خضٌر ٌاس  .02

  االول 75,23, مقبول ضحى دمحم محسن ٌاس  .00

  االول 75327, مقبول والء احمد جمٌل خمٌس  .00

  االول 75400, مقبول مٌساء مقداد ابراهٌم حبٌب  .04

  االول 75093, مقبول غزوان فٌصل جاسم دمحم  .03

  االول 25222, مقبول مهند عصام عبدالسالم عبد الرحمن  .,0

  االول 95234, مقبول هالة حازم سلطان دمحم  .06

  االول ,95,6, مقبول عبدالحسن كاظمعروبة عبد االمٌر   .09

  االول ,9540, مقبول دمحم عبدالجبار خضٌر عباس  .02

  االول 65079, مقبول سارة مكً حمٌد احمد  .07

  االول 5360,, مقبول عالء حسب هللا سرحان حمٌد  .42

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد / وكالة

 ا.م.د قاسم حمٌد جلعوط

 رئٌس قسم الهندسة المدنٌة



 0200-0202ً اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور االول لقسم هندسة الحاسوب والبرامجٌات للعام الدراس

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

 االول 675423 متوسط هاشمٌة عبدالحمٌد عبود صخر  .0
 

 625390 متوسط نور عبداللطٌف حسن فهد  .0
  االول

 625437 متوسط غادة رٌاض هادي حسن  .4
  االول

 695220 متوسط تارا رٌاض مجٌد عزٌز  .3
  االول

  االول ,6,539 متوسط بد علًٌاسمٌن خزعل دمحم ع  .,

  االول 6,5492 متوسط مروة سالم هادي دمحم  .6

  االول 6,5073 متوسط غفران منذر جواد كاظم  .9

  االول 635672 متوسط صفا طالب منشد خلف  .2

  االول 635302 متوسط فرح فالح علو خمٌس  .7

  االول ,63503 متوسط زهراء منصور حسٌن علوان  .02

  االول 635006 متوسط  علًفاتن عباس دمحم  .00

  االول 645290 متوسط صفا سالم كاظم محسن  .00

  االول 605727 متوسط زهراء ٌحٌى زكرٌا جعفر  .04

  االول 605420 متوسط بان طالب جسام حمٌد  .03

  االول 75273, مقبول رشا عطا ابراهٌم فرج  .,0

  االول 75074, مقبول لٌنا غازي حمٌد جاسم  .06

  االول 65072, مقبول افظ محمود جاسمنور عبدالح  .09

  االول 5364,, مقبول هبة عٌدان محمود حمٌد  .02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد /وكالة

 د.م سعد عبدالمجٌد سلمان

 رٌس قسم هندسة الحاسوب والبرامجٌات



 0200-0202اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور االول لقسم هندسة االتصاالت 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  االول 225,6 جٌد جدا رواء عامر كرٌم محمود  .0

  االول ,9350 جٌد عزمً فاروق احمدحٌدر   .0

  االول ,9250 جٌد ٌوسف ابراهٌم حمادي فٌصل  .4

 تم التسلٌم االول 67504 متوسط اٌناس منٌر خمٌس احمد  .3

  االول 62590 متوسط دمحم هاشم ابراهٌم كاظم  .,

 مصري الجنسٌة االول 66506 متوسط احمد صابر ابراهٌم ابراهٌم  .6

  االول 66509 متوسط حسن رغدة زٌن العابدٌن عسكر  .9

  االول 6,562 متوسط لبنى عصام نعٌم عبدالرحٌم  .2

  االول 63596 متوسط هدى احمد دمحم  رضا  .7

  االول ,,605 متوسط عدي عادل جبار مصلح  .02

  االول 60570 متوسط علً عباس عبد عباس  .00

  االول 605,0 متوسط سٌماء ستار جبار مصلح  .00

  االول 62527 وسطمت مصطفى خالد جاسم عباس  .04

  االول 62590 متوسط نسرٌن دمحم خلٌل دمحم  .03

  االول 62562 متوسط زٌنب علً حسٌن علً  .,0

  االول 62502 متوسط رنا عادل ولً احمد  .06

  االول 62520 متوسط صابرٌن طارق شهاب احمد  .09

  االول 95,3, مقبول اٌات علً جاسم دمحم  .02

  االول 3570, مقبول علً عامر عبدالقادر عبدالرزاق  .07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد/ وكالة

 صائب ذٌاب علواند. 

 رئٌس قسم هندسة االتصاالت



 0200-0202اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور االول لقسم الهندسة االلكترونٌة للعام الدراسً 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  االول 725270 امتٌاز ورود قاسم دمحم دنبوس  .40

  ولاال 245440 جٌد جٌدا ساره عبدالمنعم ابراهٌم عباس  .40

  االول 945,92 جٌد فرح حامد شرقً شدٌد  .44

  االول 67544 متوسط هدى عباس فلٌح حسن  .43

  االول 665346 متوسط رؤى اسماعٌل احمد براك  .,4

  االول ,64560 متوسط مروه دمحم حسن فهد  .46

  االول 645060 متوسط مٌادة مدحت حسن احمد  .49

  االول ,60503 متوسط بدري عبدالجبار بدري حسٌن  .42

  االول 625400 متوسط مروان لٌث اسماعٌل ابراهٌم  .47

  االول 62502 متوسط دعاء سمٌر عبدالستار دمحم  .32

  االول 95224, مقبول عبدالباري طالب ناصر حسٌن  .30

  االول ,522,, مقبول هدى مرهون صالح ضاحً  .30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد /وكالة

 م. خالد حسٌن خضٌر

 رئٌس قسم الهندسة االلكترونٌة

 



 لقدرة والمكائن الكهربائٌةاسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور االول لقسم هندسة ا

 0202/0200للعام الدراسً 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  االول 605326 متوسط احمد شهاب احمد جاسم  .0

  االول 605722 متوسط سٌماء طه عبدهللا حسٌن  .0

  االول 25760, مقبول دمحم مجٌد حمٌد كرم  .4

  الولا ,2546, مقبول ناصر طه ناصر حنٌن  .3

  االول 65223, مقبول مصطفى عدنان حسن مظلوم  .,

 

 0202/0200اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور الثانً لقسم الهندسة المدنٌة للعام الدراسً 

 المعدل التقدٌر اسم الطالب ت
 الدور

 المالحظات

  الثانً 605402 متوسط دمحم رعد عوٌد علوان  .34

  الثانً ,62526 متوسط نور عامر علوان منصور  .33

  الثانً 75222, مقبول مها دمحم جمٌل مهدي  .,3

  الثانً 75,90, مقبول اسراء حاتم عبد االمٌر عبد الحسٌن  .36

  الثانً 25620, مقبول فرح عواد سلطان مخلف  .39

  الثانً ,2.32, مقبول جنان جاسم حمادي  .32

  الثانً 250,3, مقبول نور محمود لطٌف نصٌف  .37

  الثانً 250,0, مقبول معتوق صافًتقى صفاء   .2,

  الثانً ,2500, مقبول ٌاسر احمد عبد اللطٌف رحمة هللا  .0,

  الثانً 95397, مقبول منار دمحم حمٌد عباس  .0,

  الثانً 65942, مقبول علً غالب ناصر حسٌن  .4,

  الثانً 65442, مقبول عبد هللا عبد الرزاق لطٌف جاسم  .3,

  الثانً 65220, مقبول ضفاف احمد طالب حمود  .,,

  الثانً 35603, مقبول احمد عونً عبد الباقً قدوري  .6,

  الثانً 35420, مقبول زٌدون حسن عبد الهادي ابراهٌم  .9,

  الثانً 45070, مقبول عمر كنعان منصور خلٌل  .2,

  الثانً 05342, مقبول ندى اسماعٌل حقً خلٌل  .7,

  الثانً 05062, مقبول زٌنة دمحم اسامة عبد الفرج  .62

 

 

 
 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد / وكالة

 ا.م.د قاسم حمٌد جلعوط

 رئٌس قسم الهندسة المدنٌة

 



 0200-0202لقسم هندسة الحاسوب والبرامجٌات للعام الدراسً  الثانًسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور ا

 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  الثانً 25002, مقبول سالً بابان مولود حسٌن  .07

  الثانً ,9522, مقبول حسام عبد الرحمن عبد محمود  .02

  الثانً 95942, مقبول م عٌسى موسىهند عبد الكرٌ  .00

  الثانً 65290, مقبول احمد سعد ٌحٌى دمحم  .00

  الثانً 65229, مقبول اوس زهٌر سمٌن شكر  .04

  الثانً 5977,, مقبول براء فالح كاظم زوٌن  .03

  الثانً 35767, مقبول عمر صالح كاظم حسٌن  .,0

  الثانً 35932, مقبول مروة واثق موسى جمٌل  .06

  الثانً 45606, مقبول تار جبار خمٌسعلً س  .09

  الثانً 05909, مقبول هند نوفل صابر حسٌن  .02

  الثانً 05024, مقبول عامر محمود حبش رحٌم  .07

  الثانً 05663, مقبول دلشاد اكبر فتالً بكً  .42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد /وكالة

 م سعد عبدالمجٌد سلماند.

 رٌس قسم هندسة الحاسوب والبرامجٌات



 0200-0202اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور الثانً لقسم هندسة االتصاالت 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  الثانً 6254370 متوسط جعفر مصطفى ٌحٌى زكرٌا  .02

  الثانً ,75036, مقبول هند سمٌر خضٌر عباس  .00

  الثانً 954,26, مقبول مهند اٌاد عبد هللا عمران  .00

  الثانً 65272, مقبول عماد حبٌب عبد علً عمران  .04

  الثانً 5209,, مقبول سعد جامل منصور ضعٌف  .03

  الثانً 56209,, مقبول احمد صالح ابراهٌم قدوري  .,0

  الثانً ,5,9,, مقبول مروة اٌاد صالح هاشم  .06

  الثانً 50639,, مقبول سارة دمحم عباس دلو  .09

  الثانً 357062, مقبول دمحم نجم عبد داود  .02

  الثانً 35326, مقبول هبة هللا عبد السالم عبد المنعم  .07

  الثانً 050947, مقبول ب ابراهٌم سلمانحٌدر طال  .42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد/ وكالة

 د. صائب ذٌاب علوان

 رئٌس قسم هندسة االتصاالت



 0200-0202اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور الثانً لقسم الهندسة االلكترونٌة للعام الدراسً 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  الثانً 625003 متوسط فرقان اسماعٌل دمحم رشٌد  .60

  الثانً 75,00, مقبول صبحً حسن حمٌد اسماء  .60

  الثانً ,,750, مقبول دعاء صادق علً حسٌن  .64

  الثانً 25,06, مقبول نهى علً حسن صالح  .63

  الثانً 95702, مقبول قبس سعدون عبد العزٌز دمحم  .,6

  الثانً ,6542, مقبول سرى كرٌم جدوع ناٌف  .66

  الثانً 65090, مقبول سوسن محمود احمد علً  .69

  الثانً 65229, مقبول سٌن حوم مهدي علًح  .62

  الثانً 5724,, مقبول سارة سمٌر عزو علً  .67

  الثانً 5720,, مقبول دمحم راضً حسٌن حسن  .92

  الثانً ,562,, مقبول خمائل محمود مهدي ٌوسف  .90

  الثانً 5429,, مقبول مروة محمود ابراهٌم خلٌفة  .90

  ًالثان 35732, مقبول سهى جرٌان دمحم حسن  .94

  الثانً 35900, مقبول اٌات سعد جاسم سعٌد  .93

  الثانً ,3566, مقبول مصطفى طارق مجٌد خلٌل  .,9

  الثانً 45060, مقبول علً منصور حسون سٌد  .96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د عادل خلٌل محمود

 العمٌد /وكالة

 م. خالد حسٌن خضٌر

 رئٌس قسم الهندسة االلكترونٌة

 



 اسماء الطلبة الخرٌجٌن للدور الثانً لقسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌة

 0202/0200للعام الدراسً 

 المالحظات الدور المعدل التقدٌر اسم الطالب ت

  الثانً 6050,00 متوسط ضحى مازن سامً حسن  .6

  الثانً 7546, مقبول قتٌبة اسماعٌل خلف جاسم  .9

  الثانً 95,66, مقبول علٌاء فاروق سٌود خاوت  .2

  الثانً 90,,95, مقبول قٌس خضٌر سلطان سبتً  .7

  الثانً 65000, مقبول غصون نوري فرحان احمد  .02

  الثانً 650296, مقبول ر خلٌل ابراهٌم علوانحٌد  .00

  الثانً 57726,, مقبول هبة صالح ادرٌس خلٌل  .00

  الثانً 53462,, مقبول حسٌن علً ابراهٌم اسعٌد  .04

  الثانً 5060,, مقبول تبارك فرج كرٌم منصور  .03

  الثانً 50000,, مقبول اسٌل خضٌر عباس خمٌس  .,0

  الثانً 50007,, مقبول انس فاضل عبد الكرٌم حسن  .06

  الثانً 52370,, مقبول رشا نصٌف جاسم دمحم  .09

  الثانً ,452,9, مقبول امٌر ثامر عبد حسن  .02

  الثانً 059697, مقبول سعد عبد حسن ابراهٌم  .07

 

 


