
 3122/3123 للعام الدراسً  مدنٌةقسم الهندسة ال

 الدور األول

 

 المالحظات راسةنوع الد الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 47.47. ضمٌاء غالب جسام حمٌد 2

  صباحً االول جٌد 274.4. مها منذر جوامٌر سعٌد 3

  صباحً االول جٌد 17.35. نورس ثامر عبد الرزاق جاسم 4

  صباحً االول جٌد 175.1. نغم نوار عباس جسام 5

  صباحً ولاال متوسط 7.7347 ٌاسمٌن رشٌد حمٌد عبد الحسٌن 6

  صباحً االول متوسط 717.26 رواء نجم عبود وٌس 7

  صباحً االول متوسط 717675 نور ثامر عبد كرٌم .

  صباحً االول متوسط 7.7574 غفران فٌصل عباس مشخال 1

  صباحً االول متوسط 767.14 اسراء رشٌد ابراهٌم سبع .

  صباحً االول متوسط 7..767 مروة عدي جمٌل حسٌن 21

  صباحً االول متوسط 767.77 نور الهدى حمٌد احمد كرٌفع 22

  صباحً االول متوسط 767211 اسماء حسٌن عبود اسماعٌل 23

  صباحً االول متوسط 757257 ذكاء عامر حسٌن علوان 24

  صباحً االول متوسط 747.55 زٌنب عادل دمحم نمر 25

  ًصباح االول متوسط 747673 اسٌل حسن عبٌد علً 26

  صباحً االول متوسط 747351 بشار دمحم توفٌق صالح 27

  صباحً االول متوسط 737.25 رؤىمنعم فاضل مصلح .2

  صباحً االول متوسط .737.6 هبة ثامر مطنً احمد 21

  صباحً االول متوسط 737656 ٌاسمٌن حٌدر كاظم جواد .2

  صباحً االول متوسط 727473 رٌام هاشم حمٌد صالح 31

  صباحً االول متوسط 717311 ٌاسمٌن عبد الحق خلف حسٌن 32

  صباحً االول مقبول .6.7.1 حٌدر عاصم فرحان خضٌر 33

  صباحً االول مقبول 6.7111 مروان غزاي درع فاضل 34

  صباحً االول مقبول .6.721 عالء خالد ابراهٌم اسماعٌل 35

  صباحً االول مقبول 677552 اسامة حسن ابراهٌم دمحم 36

  صباحً االول مقبول 657.37 مروة صدام محمود جواد 37

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                      أ7م7د7قاسم حمٌد جلعوط                 

 وكالة\لعمٌد رئٌس القسم                                                                                ا

 



 3122/3123 للعام الدراسً  حاسوب والبرامجٌات هندسة ال سم ق

 الدور األول

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد جدا   .14717 ٌوسف نهاد هاتف ابراهٌم 2

  صباحً االول جٌد .5742. حسٌن احمد طالب حمود 3

  صباحً االول جٌد 37322. احمد دمحم رضامها  4

فً  21113عدل االسم باالمر الجامعً  صباحً االول جٌد 27.47. سحر خلٌل كورجً ابراهٌم 5
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  صباحً االول جٌد .27.1. مروان جاسم دمحم عبد هللا 6

  صباحً االول جٌد 277.2. صالح سعد صالح ابراهٌم 7

  صباحً االول جٌد 27164. عباس شهد اكرم سعد .

  صباحً االول متوسط .717.5 اٌمان حامد ابراهٌم عبد 1

  صباحً االول متوسط 717412 نقائد كتاب كاٌد عبد الحس .

  صباحً االول متوسط 7.7456 مروة حمزة حسٌن مهدي 21

  صباحً االول متوسط .77771 مهند ثامر سعدي حسن 22

  صباحً االول متوسط .75726 ح صابر مجٌداسراء صال 23

  صباحً االول متوسط 7471.3 حسن هٌثم جمعة رٌس 24

  صباحً االول متوسط 727211 سلمى هادي مهدي جاسم 25

  صباحً االول متوسط 717541 فٌروز ماجد دمحم سلٌم 26

  صباحً االول متوسط .71737 نور صفاء عباس علً 27

  صباحً االول مقبول 6.7.63 عٌل ابراهٌم جمٌلنور اسما .2

  صباحً االول مقبول 6.7452 علً فؤاد فتح هللا ابراهٌم 21

  صباحً االول مقبول 6777.2 غاده عبود سلمان خمٌس .2

  صباحً االول مقبول 667.43 شمائل احمد خضٌر تاٌه 31

 

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                   د7سعد عبد المجٌد سلمان                   

 وكالة\رئٌس القسم                                                                                 العمٌد 

 

 

 

 



 3122/3123 قسم  هندسة االتصاالت  للعام الدراسً 

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور قدٌرالت المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 57164. زٌدان هالة اسماعٌل ابراهٌم 2

  صباحً االول جٌد 47152. عبد هللا طه طارش هادي 3

  صباحً االول جٌد 47451. سجى مجٌد ابراهٌم سبع 4

  صباحً االول جٌد .37.7. دمحم حبٌب عناد مشاري 5

  صباحً االول متوسط .717.1 اٌة ثابت ٌحٌى دمحم 6

  صباحً االول متوسط 7172.5 خالد حسٌن رشٌد حسن 7

  صباحً االول متوسط 7.7161 فهٌمة عباس كاظم صالح .

  صباحً االول متوسط 7.7612 نور قاسم فلٌح حسن 1

  صباحً االول متوسط 767.12 سارة نوري مهدي صالح .

  صباحً االول متوسط 7471.1 زهراء باسم حمد خلف 21

  صباحً االول متوسط .74711 خطاب خلٌل ابراهٌم اسماعٌل 22

  صباحً االول متوسط .737.3 علً احمد مٌرزا دمحم 23

  صباحً االول متوسط 737733 زهراء زٌنً دمحم حسن 24

  صباحً االول متوسط 737212 انسام سامً دمحم حسٌن 25

  صباحً الولا متوسط .72764 مرح علً خلٌل دمحم 26

  صباحً االول متوسط 727523 رفقة سامً جسام فهد 27

  صباحً االول متوسط 727246 حسنٌن سلمان جمٌل ٌحٌى .2

  صباحً االول متوسط 7271.1 نور علً جاسم داود 21

  صباحً االول مقبول .6.7.5 سٌناء هادي عبدالمحسن عزٌز .2

  صباحً االول ولمقب 6.7211 رنا سعد محمود احمد 31

  صباحً االول مقبول 677713 اٌثار مهدي عبد الرضا سعٌد 32

  صباحً االول مقبول .67756 سرى علً هوبً علً 33

  صباحً االول مقبول .67743 زهراء راضً حسٌن حمد 34

 

 

 

 

 

 

 

 7عبد المنعم عباس كرٌمأ7د                                       7صائب ذٌاب علوان                  د

 وكالة\العمٌد                                         رئٌس قسم هندسة االتصاالت                  

 



 3122/3123 للعام الدراسً  لكترونٌةقسم الهندسة اال

 الدور األول

 

 حظاتالمال نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 67517. سارة عٌسى حسن اسود 2

  صباحً االول جٌد 57442. رغد سعٌد حسن دمحم 3

  صباحً االول جٌد 27141. سرى دمحم فاضل حمد 4

  صباحً االول جٌد 27121. احمد نهاد رندل تاٌه 5

  صباحً االول جٌد 17623. هناء كرٌم كامل فاضل 6

  صباحً االول متوسط 7.7251 ٌاعرحاب حسٌن حمٌد ش 7

  صباحً االول متوسط 777.41 شهد وحٌد سامً صبحً .

  صباحً االول متوسط 777611 علً عبد الجبار هاشم دمحم 1

  صباحً االول متوسط 767777 هبه مجبل سحاب مطر .

  صباحً االول متوسط 7673.3 هدٌل سعٌد سلطان سطوان 21

  صباحً االول متوسط 1..757 رغد علً محمود كردي 22

  صباحً االول متوسط 7574.5 اسماء عدي وهٌب احمد 23

  صباحً االول متوسط 747461 هنده هادي دهش صغٌر 24

  صباحً االول متوسط 737127 بدور ابراهٌم فرحان عناد 25

  صباحً االول متوسط 727147 فرح طالب حسب هللا احمد 26

  صباحً االول متوسط 727.12 هند عوده عبد جبر 27

  صباحً االول متوسط 7277.1 هدى سلمان حمٌد سعٌد .2

  صباحً االول متوسط 717.66 سراب محمود داود سلمان 21

  صباحً االول مقبول .6.7.5 احمد عبد السالم دمحم خماس .2

  صباحً االول مقبول 617165 غصون سعد خلٌفة دمحم 31

  صباحً االول مقبول 617564 اسماء حسٌن حسن علً 32

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                             م7خالد حسٌن خضٌر               

 وكالة\العمٌد                               رئٌس قسم الهندسة االلكترونٌة                         

 

 

 

 



 3122/3123 للعام الدراسً  قدرة والمكائن الكهربائٌة لقسم الهندسة ا

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول متوسط 76716321 حسٌن دمحم سجى عبد الستار 2

  صباحً االول متوسط 767731.7 نور عماد كاظم عبد 3

  صباحً االول متوسط 757554 سنا خالد عبد الحسن جاسم 4

  صباحً االول متوسط 7471211 افنان عدي وهٌب احمد 5

  صباحً االول متوسط 7177773 مرٌم ٌحٌى مجٌد عبد هللا 6

  صباحً االول متوسط .717747 سٌف عالء الدٌن عبد خالد 7

  صباحً االول متوسط .717155 نورس حمٌد ابراهٌم مطرود .

  صباحً االول مقبول 617133 نعالء جلٌل ابراهٌم علوا 1

  صباحً االول مقبول .617.77 زكرٌا فاضل عباس حسٌن .

  صباحً االول مقبول 6176213 سارة دمحم وسمً خلف 21

  صباحً االول مقبول 3..6174 لٌث عاد سلمان منهل 22

  صباحً االول مقبول 6173674 فرح ثامر نوري حمٌد 23

  صباحً االول مقبول .6.7.16 اٌمان جاسم دمحم خمٌس 24

  صباحً االول مقبول 6.7.712 هبة رمزي حمٌد مجٌد 25

  صباحً االول مقبول 6.775.2 دمحم حسن علوان حمد 26

  صباحً االول مقبول 6677556 انمار ثامر عبد كرٌم 27

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                                        م7د7نسرٌن خماس سبع

 رئٌس القسم                                                                                العمٌد وكالة

 3122/3123 للعام الدراسً  مٌكانٌكٌةقسم الهندسة ال

 ألولالدور ا

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 423.5. اٌة عصمت سالم محمود 2

  صباحً االول جٌد 32733. دعاء جلٌل دمحم كرٌكط 3

  صباحً االول متوسط 7723.6 احمد شهاب احمد كمبش 3

  صباحً االول متوسط 742132 صكبان عبد مرهج صكر 5

  صباحً االول مقبول 6124.1 د عبد هللا ٌوسف عبد هللااحم 6

  صباحً االول مقبول 6.27.1 عباس سبتً جعفر دمحم 7

 

 

 

 

 



 

 

 3122/3123 للعام الدراسً  مدنٌةقسم الهندسة ال

 الدور األول

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 47.47. ضمٌاء غالب جسام حمٌد 2

  صباحً االول جٌد 274.4. مها منذر جوامٌر سعٌد 3

  صباحً االول جٌد 17.35. نورس ثامر عبد الرزاق جاسم 4

  صباحً االول جٌد 175.1. نغم نوار عباس جسام 5

  صباحً االول متوسط 7.7347 ٌاسمٌن رشٌد حمٌد عبد الحسٌن 6

  صباحً االول متوسط 717.26 رواء نجم عبود وٌس 7

  صباحً االول متوسط 717675 نور ثامر عبد كرٌم .

  صباحً االول متوسط 7.7574 غفران فٌصل عباس مشخال 1

  صباحً االول متوسط 767.14 اسراء رشٌد ابراهٌم سبع .

  صباحً االول متوسط 7..767 مروة عدي جمٌل حسٌن 21

  صباحً االول متوسط 767.77 نور الهدى حمٌد احمد كرٌفع 22

  صباحً االول متوسط 767211 اسماء حسٌن عبود اسماعٌل 23

  صباحً االول متوسط 757257 ذكاء عامر حسٌن علوان 24

  صباحً االول متوسط 747.55 زٌنب عادل دمحم نمر 25

  صباحً االول متوسط 747673 اسٌل حسن عبٌد علً 26

  صباحً االول متوسط 747351 بشار دمحم توفٌق صالح 27

  صباحً االول متوسط 737.25 رؤىمنعم فاضل مصلح .2

  صباحً االول متوسط .737.6 هبة ثامر مطنً احمد 21

  صباحً االول متوسط 737656 ٌاسمٌن حٌدر كاظم جواد .2

  صباحً االول متوسط 727473 رٌام هاشم حمٌد صالح 31

  صباحً االول متوسط 717311 ٌاسمٌن عبد الحق خلف حسٌن 32

  صباحً االول مقبول .6.7.1 حٌدر عاصم فرحان خضٌر 33

  صباحً االول مقبول 6.7111 مروان غزاي درع فاضل 34

  صباحً االول مقبول .6.721 عالء خالد ابراهٌم اسماعٌل 35

  صباحً االول مقبول 677552 اسامة حسن ابراهٌم دمحم 36

  صباحً االول مقبول 657.37 مروة صدام محمود جواد 37

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                      أ7م7د7قاسم حمٌد جلعوط                 

 وكالة\رئٌس القسم                                                                                العمٌد 



 3122/3123 راسً للعام الد حاسوب والبرامجٌات هندسة ال قسم 

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد جدا   .14717 ٌوسف نهاد هاتف ابراهٌم 2

  صباحً االول جٌد .5742. حسٌن احمد طالب حمود 3

  صباحً االول جٌد 37322. مها احمد دمحم رضا 4

فً  21113عدل االسم باالمر الجامعً  صباحً االول جٌد 27.47. هٌمسحر خلٌل كورجً ابرا 5
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  صباحً االول جٌد .27.1. مروان جاسم دمحم عبد هللا 6

  صباحً االول جٌد 277.2. صالح سعد صالح ابراهٌم 7

  صباحً االول جٌد 27164. شهد اكرم سعد عباس .

  صباحً االول متوسط .717.5 اٌمان حامد ابراهٌم عبد 1

  صباحً االول متوسط 717412 نقائد كتاب كاٌد عبد الحس .

  صباحً االول متوسط 7.7456 مروة حمزة حسٌن مهدي 21

  صباحً االول متوسط .77771 مهند ثامر سعدي حسن 22

  صباحً االول متوسط .75726 اسراء صالح صابر مجٌد 23

  صباحً االول متوسط 7471.3 حسن هٌثم جمعة رٌس 24

  صباحً االول متوسط 727211 سلمى هادي مهدي جاسم 25

  صباحً االول متوسط 717541 فٌروز ماجد دمحم سلٌم 26

  صباحً االول متوسط .71737 نور صفاء عباس علً 27

  صباحً االول مقبول 6.7.63 نور اسماعٌل ابراهٌم جمٌل .2

  صباحً االول مقبول 6.7452 هللا ابراهٌمعلً فؤاد فتح  21

  صباحً االول مقبول 6777.2 غاده عبود سلمان خمٌس .2

  صباحً االول مقبول 667.43 شمائل احمد خضٌر تاٌه 31

 

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                  د7سعد عبد المجٌد سلمان                                    

 وكالة\ٌس القسم                                                                                 العمٌد رئ

 

 

 



 3122/3123 قسم  هندسة االتصاالت  للعام الدراسً 

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 57164. زٌدان هالة اسماعٌل ابراهٌم 2

  صباحً االول جٌد 47152. عبد هللا طه طارش هادي 3

  صباحً االول جٌد 47451. سجى مجٌد ابراهٌم سبع 4

  صباحً االول جٌد .37.7. دمحم حبٌب عناد مشاري 5

  صباحً االول متوسط .717.1 اٌة ثابت ٌحٌى دمحم 6

  صباحً االول متوسط 7172.5 خالد حسٌن رشٌد حسن 7

  صباحً االول متوسط 7.7161 فهٌمة عباس كاظم صالح .

  صباحً االول متوسط 7.7612 نور قاسم فلٌح حسن 1

  صباحً االول متوسط 767.12 سارة نوري مهدي صالح .

  صباحً االول متوسط 7471.1 زهراء باسم حمد خلف 21

  ًصباح االول متوسط .74711 خطاب خلٌل ابراهٌم اسماعٌل 22

  صباحً االول متوسط .737.3 علً احمد مٌرزا دمحم 23

  صباحً االول متوسط 737733 زهراء زٌنً دمحم حسن 24

  صباحً االول متوسط 737212 انسام سامً دمحم حسٌن 25

  صباحً االول متوسط .72764 مرح علً خلٌل دمحم 26

  صباحً االول متوسط 727523 رفقة سامً جسام فهد 27

  صباحً االول متوسط 727246 سنٌن سلمان جمٌل ٌحٌىح .2

  صباحً االول متوسط 7271.1 نور علً جاسم داود 21

  صباحً االول مقبول .6.7.5 سٌناء هادي عبدالمحسن عزٌز .2

  صباحً االول مقبول 6.7211 رنا سعد محمود احمد 31

  باحًص االول مقبول 677713 اٌثار مهدي عبد الرضا سعٌد 32

  صباحً االول مقبول .67756 سرى علً هوبً علً 33

  صباحً االول مقبول .67743 زهراء راضً حسٌن حمد 34

 

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                       7صائب ذٌاب علوان                  د

 وكالة\العمٌد                                         رئٌس قسم هندسة االتصاالت                  

 



 3122/3123 للعام الدراسً  لكترونٌةقسم الهندسة اال

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 67517. سارة عٌسى حسن اسود 2

  صباحً االول جٌد 57442. دمحمرغد سعٌد حسن  3

  صباحً االول جٌد 27141. سرى دمحم فاضل حمد 4

  صباحً االول جٌد 27121. احمد نهاد رندل تاٌه 5

  صباحً االول جٌد 17623. هناء كرٌم كامل فاضل 6

  صباحً االول متوسط 7.7251 رحاب حسٌن حمٌد شٌاع 7

  صباحً ولاال متوسط 777.41 شهد وحٌد سامً صبحً .

  صباحً االول متوسط 777611 علً عبد الجبار هاشم دمحم 1

  صباحً االول متوسط 767777 هبه مجبل سحاب مطر .

  صباحً االول متوسط 7673.3 هدٌل سعٌد سلطان سطوان 21

  صباحً االول متوسط 1..757 رغد علً محمود كردي 22

  باحًص االول متوسط 7574.5 اسماء عدي وهٌب احمد 23

  صباحً االول متوسط 747461 هنده هادي دهش صغٌر 24

  صباحً االول متوسط 737127 بدور ابراهٌم فرحان عناد 25

  صباحً االول متوسط 727147 فرح طالب حسب هللا احمد 26

  صباحً االول متوسط 727.12 هند عوده عبد جبر 27

  ًصباح االول متوسط 7277.1 هدى سلمان حمٌد سعٌد .2

  صباحً االول متوسط 717.66 سراب محمود داود سلمان 21

  صباحً االول مقبول .6.7.5 احمد عبد السالم دمحم خماس .2

  صباحً االول مقبول 617165 غصون سعد خلٌفة دمحم 31

  صباحً االول مقبول 617564 اسماء حسٌن حسن علً 32

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                             م7خالد حسٌن خضٌر               

 وكالة\العمٌد                               رئٌس قسم الهندسة االلكترونٌة                         

 

 

 

 



 3122/3123 للعام الدراسً  قدرة والمكائن الكهربائٌة قسم الهندسة ال

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر عدلالم االسم ت

  صباحً االول متوسط 76716321 حسٌن دمحم سجى عبد الستار 2

  صباحً االول متوسط 767731.7 نور عماد كاظم عبد 3

  صباحً االول متوسط 757554 سنا خالد عبد الحسن جاسم 4

  صباحً االول متوسط 7471211 افنان عدي وهٌب احمد 5

  صباحً االول متوسط 7177773 ٌحٌى مجٌد عبد هللا مرٌم 6

  صباحً االول متوسط .717747 سٌف عالء الدٌن عبد خالد 7

  صباحً االول متوسط .717155 نورس حمٌد ابراهٌم مطرود .

  صباحً االول مقبول 617133 عالء جلٌل ابراهٌم علوان 1

  ًصباح االول مقبول .617.77 زكرٌا فاضل عباس حسٌن .

  صباحً االول مقبول 6176213 سارة دمحم وسمً خلف 21

  صباحً االول مقبول 3..6174 لٌث عاد سلمان منهل 22

  صباحً االول مقبول 6173674 فرح ثامر نوري حمٌد 23

  صباحً االول مقبول .6.7.16 اٌمان جاسم دمحم خمٌس 24

  صباحً االول مقبول 6.7.712 هبة رمزي حمٌد مجٌد 25

  صباحً االول مقبول 6.775.2 دمحم حسن علوان حمد 26

  صباحً االول مقبول 6677556 انمار ثامر عبد كرٌم 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٌمأ7د7عبد المنعم عباس ك                                                        م7د7نسرٌن خماس سبع

 رئٌس القسم                                                                                العمٌد وكالة

 

 

 



 

 3122/3123 للعام الدراسً  مٌكانٌكٌةسم الهندسة الق

 الدور األول

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً االول جٌد 423.5. اٌة عصمت سالم محمود 2

  صباحً االول جٌد 32733. دعاء جلٌل دمحم كرٌكط 3

  صباحً االول متوسط 7723.6 احمد شهاب احمد كمبش 3

  صباحً االول متوسط 742132 صكبان عبد مرهج صكر 5

  صباحً االول مقبول 6124.1 احمد عبد هللا ٌوسف عبد هللا 6

  صباحً االول بولمق 6.27.1 عباس سبتً جعفر دمحم 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                                   د7 زٌد سالم حمودي          

 وكالة\العمٌد     رئٌس القسم                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 3122/3123 للعام الدراسً  مدنٌةسة القسم الهند

 لثانًالدور ا

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً الثانً متوسط 7127.5 موج دمحم بالل عباس 2

  صباحً الثانً مقبول 612735 عفراء عادل ناجً علً 3

  صباحً الثانً مقبول ..6.25 مها قاسم حمٌد سالم 4

  صباحً الثانً مقبول 6.2427 صالح حسن كرٌمنبأ  5

  صباحً الثانً مقبول .6.237 احمد نوري صالح ابراهٌم 6

  صباحً الثانً مقبول 672.17 اٌناس عبود رشٌد حسن 7

  صباحً الثانً مقبول 6725.1 حسٌن نجم عبد سرٌح .

  صباحً الثانً مقبول 672215 شذى حسٌن علً جواد 1

  صباحً الثانً مقبول 672257 ي دمحمرٌم صالح قدور .

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول 662.24 جمٌلة انصٌف جاسم نصٌف 21

  صباحً الثانً مقبول 662.21 نبٌل ابراهٌم عبد الكرٌم عباس 22

  صباحً الثانً مقبول 662377 امانً عبد هللا رشٌد سلٌمان 23

  صباحً انً/ التكمٌلًالث مقبول 652.56 ٌاسر مزبان صبري حمد 24

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول 1..642 احمد صائب عبد الهادي علً 25

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول 642117 عمر فاضل محمود خضٌر 26

  صباحً الثانً مقبول 642716 مصطفى طالل مهدي ربٌع 27

  صباحً الثانً مقبول .64274 نور قٌس سعدون محمود .2

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول 642671 وائل عادل ادهم حٌاوي 21

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول .64237 مٌس رائد دمحم عبد الوهاب .2

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول .632.4 دمحم صباح اسماعٌل حسن 31

  ًصباح الثانً/ التكمٌلً مقبول 632.21 لٌنا عبد الرزاق عبد هللا زٌدان 32

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول 632661 رند حامد خزعل عباس 33

  صباحً الثانً/ التكمٌلً مقبول 632634 صبا خالد نافع علوان 34

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                      أ7م7د7قاسم حمٌد جلعوط                 

 وكالة\العمٌد                                                               رئٌس القسم         

 

 



 3122/3123 للعام الدراسً  حاسوب والبرامجٌات هندسة ال قسم 

 الدور الثانً

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً انًالث متوسط 742.71 زٌنب عبد هللا دمحم خلف 2

  صباحً الثانً متوسط 722311 نور حسن حسٌن دهش 3

  صباحً الثانً متوسط 712121 زٌنب ٌحٌى رشٌد حمٌد 4

  صباحً الثانً مقبول 6.2.45 اٌه فوزي سهم طعمه 5

  صباحً الثانً مقبول 6.2512 سمر عدنان حكمان عبد 6

  صباحً الثانً مقبول 672265 ضحى حكٌم توفٌق كرم 7

  صباحً الثانً مقبول ..6623 افٌن عثمان عبد الرحمان ابراهٌم .

  صباحً الثانً مقبول 6421.4 شهد دمحم حمٌد مجٌد 1

  صباحً الثانً مقبول 4..642 نصٌر احمد دمحم سبع .

  صباحً الثانً مقبول 642513 خٌر هللا ٌوسف نوار صالح 21

  صباحً الثانً مقبول 632.53 عمر عادل عباس ذٌاب 22

  صباحً / التكمٌلًالثانً مقبول 632254 هدى عبد الجبار رشٌد دمحم 12

  صباحً / التكمٌلًالثانً مقبول 622367 دمحم احمد خلٌفة جاسم 24

 

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                                      علً جاسم عبود       د7

 وكالة\العمٌد                                                               القسم           رئٌس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3122/3123 قسم  هندسة االتصاالت  للعام الدراسً 

 الدور الثانً

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً الثانً مقبول 2..672 ٌوسف عبد الكرٌم هاشم كاظم 2

  صباحً الثانً مقبول 672565 هالة صبحً رحمان شالش 3

  صباحً الثانً مقبول ..6724 همسة نصٌف جاسم دمحم 4

  صباحً الثانً مقبول .662.3 هامان طالب جسام حمٌد 5

  صباحً الثانً مقبول 662.11 احمد صالح مهدي حسن 6

  صباحً الثانً مقبول ..6521 لقاء عبد الحمٌد دعدوش محمود 7

 

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                       7صائب ذٌاب علوان                  د

 وكالة\العمٌد                                                                          رئٌس القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3122/3123 للعام الدراسً  لكترونٌةسم الهندسة االق

 الدور الثانً

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً الثانً مقبول 2..6.2 سرمد فؤاد ناجً عمار 2

  صباحً لثانًا مقبول .612.7 ابراهٌم عبد السالم عبد الرحمن عبد القادر 3

  صباحً /التكمٌلًالثانً مقبول 6127612 نذٌر علً حسٌن عبد 4

  صباحً الثانً مقبول 6.2.13 اسماء علً ناصر صكب 5

  صباحً الثانً مقبول ..6.25 لٌنا قصً احمد حسٌن 6

  صباحً الثانً مقبول 6.2311 رغد رباح فارس حرٌفش 7

  صباحً /التكمٌلًالثانً مقبول .6621 مروه محسن نعمه حطحوط .

  صباحً الثانً مقبول 662111 هبه سالم حمٌد سبع 1

  صباحً الثانً مقبول 642144 صفا محسن علً حسٌن .

  صباحً /التكمٌلًالثانً مقبول .64277 وسام علً دمحم محسن 21

  صباحً /التكمٌلًالثانً مقبول 632.245 ضحى عامر كاظم جاسم 22

  صباحً الثانً مقبول 632514 ً دمحم صالح هاشمعبد الرحمن عل 23

  صباحً /التكمٌلًالثانً مقبول 63231.5 علٌاء عدنان هادي خلف 24

 

 

 

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌمد7دمحم سلمان صالح                                                           

 وكالة\العمٌد                                                                          قسمالرئٌس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3122/3123 للعام الدراسً  قدرة والمكائن الكهربائٌة قسم الهندسة ال

 الدور الثانً

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً الثانً متوسط 7223.13 االء صبٌح سلمان غٌدان 2

  صباحً الثانً متوسط 712.13 عمر طه احمد حسٌن 3

  صباحً الثانً مقبول 6.272.3 علً كرٌم جمٌل ٌحٌى 4

  صباحً الثانً مقبول 1...612 مصطفى رعد نعمان ابراهٌم 5

  صباحً الثانً مقبول .612.54 عذراء دمحم احمد كرٌفع 6

  صباحً الثانً مقبول 612712 حارث ابراهٌم قدوري ابراهٌم 7

  صباحً الثانً مقبول ..6126 هبه فؤاد ابراهٌم عزٌز .

  صباحً الثانً مقبول 6124633 مروان ٌحٌى ٌاسٌن ٌحٌى 1

  صباحً الثانً مقبول 6124332 حٌدر رشٌد حمٌد ابراهٌم .

  صباحً الثانً مقبول .612212 منار عالء خضر عباس 21

  صباحً لثانًا مقبول 6122774 مروه دمحم فاضل عباس 22

  صباحً الثانً مقبول 612131 عمر باسم عدنان كامل 23

  صباحً الثانً مقبول 6.261.6 مصطفى رحمان راهً حمزه 24

  صباحً الثانً مقبول 672.31 احمد عبد الرزاق كرٌم محمود 25

  صباحً الثانً مقبول 672.331 مرٌم احمد علوان تمر 26

  صباحً الثانً مقبول 6722761 مها مهدي صالح لفته 27

  صباحً الثانً مقبول 6625634 حٌدر وادي سعٌد حمادة .2

  صباحً الثانً مقبول 662453 عزٌز علً عزٌز خلٌل 21

  صباحً الثانً مقبول 662334 صفاء سمٌر عبد القادر مزاحم .2

  صباحً الثانً / التكمٌلً مقبول 6622.47 نصٌف حسٌن جاسم دمحم 31

  صباحً الثانً مقبول .662247 ن عبد الكرٌم عبود كرٌمحسٌ 32

  صباحً الثانً مقبول 66222.7 نور عبد القادر مطشر جمعه 33

  صباحً الثانً مقبول .6427.1 دمحم محً هادي داود 34

  صباحً الثانً مقبول 642676 مٌدٌا موفق عبد الحسٌن شكر 35

  صباحً الثانً / التكمٌلً بولمق 6421.14 دمحم صالح عبد المهدي احمد 36

  صباحً الثانً مقبول 6326.74 وضاح اٌاد عبد هللا عمران 37

 

 

 

 أ7د7عبد المنعم عباس كرٌم                                      د7نصر هللا سلمان خلف                  

 العمٌد وكالة                                                     م                    القسرئٌس 

 

 

 



 3122/3123 للعام الدراسً  مٌكانٌكٌةقسم الهندسة ال

 الدور الثانً

 

 المالحظات نوع الدراسة الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  صباحً الثانً متوسط .72266 زهراء دمحم جلوب غالً 2

  صباحً الثانً مقبول 672611 احمد رعد جالل عطٌه 3

  صباحً / التكمٌلًالثانً مقبول 642.31 عمر محمود عبد الستار حسٌن 4

 


