
 2102-2102قسم الهندسة المدنٌة للعام الدراسً 

 الدور األول

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 805118 ساره فرحان جبر كرٌم  .0

  االول 815,88 مناهل شحاذ خلف سلٌم  .2

  االول 585201 زٌنب علً مطنً علً  .2

  االول 5850,1 اٌة علً حسن خضٌر  .,

  االول 5,5121 شٌد حسٌننسرٌن جواد ر  .1

  االول 525280 هدى دمحم نجم عبد هللا  .6

  االول 525181 شٌالن خلٌل اسماعٌل عبدي  .5

  االول 525155 عمار هاشم عبد حنتوش  .8

  االول 505856 ٌوسف رشٌد حسن زغٌر  .8

  االول 515665 اسماء شاكر محمود كاظم  .01

  االول 685820 همام عبد الستار عبد الحسٌن سعٌد  .00

  االول 655180 امال تركان قادر صالح  .02

  االول 6,5521 زٌنب غالب ناصر حسٌن  .02

  االول 625151 علً حافظ ٌحٌى ابراهٌم  .,0

  االول 605880 االء احمد سعدون مزبان  .01

  االول ,60552 دمحم عمار حسن سعود  .06

  االول ,60526 زمن رحٌم كاظم خماس  .05

  االول 605212 زهراء عادل عبد الوهاب اٌوب  .08

  االول 615111 سمر جاسم حمٌد خضٌر  .08

  االول ,61525 ورقاء محمود عباس حمٌد  .21

  االول 185121 مروه حمٌد حسن جاسم  .20

  االول 185811 انور خضٌر عباس فارس  .22

  االول ,15518 هنادي رسمً خلٌفه مبارك  .22

  االول 155122 مصطفى نجم عبد الحسن احمد  .,2

  االول 155210 سجى هاشم دمحم سرحان  .21

  االول 165,21 نداء ابراهٌم دمحم سبع  .26

 

 

 أ.م.د.قاسم حمٌد جلعوط                                                       أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم

 وكالة\رئٌس القسم                                                                       العمٌد 

 

 

 

 



 2102-2102هندسة الحاسوب والبرامجٌات للعام الدراسً  سمق

 الدور األول

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 805115 ساره احمد علً ٌوسف  .25

  االول 565,21 دمحم علً مساعد علً  .28

  االول 525251 دمحم ٌوسف زكرٌا جعفر  .28

  ولاال ,51511 ٌوسف عبد الجبار مصطفى خماس  .21

  االول ,68520 هدى زٌد جمٌل دمحم  .20

  االول ,66512 دمحم شاهر صالح مهدي  .22

  االول 615601 اٌمان صالح محمود علً  .22

  االول 615028 ٌسرى شاكر عجاج كاظم  .,2

  االول 6,5,26 نور جابر براك علوان  .21

  االول 6,5258 رٌاض عدنان عبد الوهاب مجٌد  .26

  ولاال ,,6251 بان جاسم دمحم محسن  .25

  االول 625852 فرح حاتم خورشٌد دٌوان  .28

  االول 625225 ساره شهاب احمد ناٌل  .28

  االول 605228 زٌنه رٌاض لطفً غٌدان  .1,

  االول 615810 فراس احمد صالح ٌونس  .0,

  االول 615502 علٌاء دمحم احمد كرٌفع  .2,

  االول 615228 اسٌل فاضل مهدي سلمان  .2,

  االول 615181 سرى لؤي عبد الستار خضر  .,,

  االول 615112 عمر شاكر محمود عٌدان  .1,

  االول 185118 نور عالء فاضل خماس  .6,

  االول 185180 رغداء ناصر غناوي دمحم  .5,

  االول 185,81 براء رحمان حسٌن عبد  .8,

  االول 185011 تغرٌد ثامر شرٌف علً  .8,

  االول 1552,8 احمد عبد الحكٌم عطٌة فٌصل  .11

  االول ,16586 رشٌد اسامة نور الدٌن جاسم  .10

  االول 115651 سارة عامر حسن رحٌم  .12



  االول 115282 علً جاسم حسٌن هادي  .12

  االول 125521 الهام محسن علٌوي سلٌمان  .,1

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                      علً جاسم عبود       د.

 وكالة\العمٌد                                                              رئٌس القسم            

 

 

 

 

 

 

 2102-2102قسم هندسة االتصاالت للعام الدراسً 

 الدور األول

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 515851 اسٌا شهاب احمد ابراهٌم  .11

  االول 515852 ساره دمحم مطر جمٌل  .16

  االول 515105 فاطمه طالب عباس سلمان  .15

  االول 5,5022 دالٌا خالد حسن رحٌم  .18

  االول 515828 اٌناس دمحم علً سلمان  .18

  االول 685806 شمم وائل حمٌد محمود  .61

  االول 655286 مٌساء عسل اسماعٌل عبد هللا  .60

  االول 665868 علً حبٌب حمٌد ٌاسٌن  .62

  االول ,61581 امجد حمزه علً سلمان  .62

  االول 615015 مروه دمحم عباس مهدي  .,6

  االول 6,5102 اسماء انعام عبد الوهاب قدوري  .61

  االول 625612 اوراس جاسم دمحم أمحٌسن  .66

  االول ,62512 مهند عبد الحسٌن جاسم حسن  .65

  االول 605888 مامون احمد محً دمحم  .68



  االول 6051,1 ناز احمد محمود ناماس  .68

  االول 615822 حطان علوانسارة كنعان ق  .51

  االول 615808 اٌالف ضٌاء ابراهٌم عبد العزٌز  .50

  االول 615115 رغدة حسن دمحم هادي  .52

  االول 615212 عبٌر حسٌن لطٌف جاسم  .52

  االول 615220 سرى كرٌم عبد الستار حسٌن  .,5

  االول 1858,1 علً جبار حسٌن حمود  .51

  االول 185881 دالٌا راسم مصطاف دمحم  .56

  االول 185811 علٌاء فوزي عبد هللا اسماعٌل  .55

  االول ,18581 اٌه نجم الدٌن عبد هللا جاسم  .58

  االول 1858,1 اٌمن مصطفى احمد دمحم  .58

  االول 185250 ساره كمال نصٌف جاسم  .81

  االول 185102 زمن عادل عباس دمحم  .80

  االول 165681 احمد نجاح مهدي دمحم  .82

  االول ,1,501 نور عادل رشٌد ٌحٌى  .82

 

 د.صائب ذٌاب علوان                                                         أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2102-2102 قسم الهندسة االلكترونٌة للعام الدراسً

 الدور األول

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 825811 شهد فائز ثابت نعمان  .,8

  االول 815,16 اسٌل حاتم كٌطان سمٌر  .81

  االول 815202 هبه هادي علً احمد  .86

  االول 585821 حنان فاضل حسٌن احمد  .85

  االول 515502 اباء سعد عبد الرزاق علوان  .88

  االول 515265 سارٌه بكر عبد الستار محمود  .88

  االول 685,50 ضحى غازي حمود مبارك  .81

  االول 6655,5 نور طه جاسم جلو  .80

  االول 665,18 عهود ولٌد ناجً حسن  .82

  االول ,,6151 دٌار حشمت قاسم مجٌد  .82

  االول ,61512 ازهار ازاد صالح دمحم  .,8

  االول 625885 فردوس احمد هالل احمد  .81

  االول 625820 صادق مرتضى محمود مرتضى  .86

  االول 625,81 شهد سالم حمٌد مطرود  .85

  االول 6058,1 علً سلٌم ناصر هواس  .88

  االول 605285 سعد قاصد ابراهٌم دمحم  .88

  االول ,61582 سوسن طه ٌاسٌن فاضل  .011

  االول 615185 زمن صباح سلمان موسى  .010

  الولا 615280 انتظار حاتم عبد االمٌر عطٌة  .012

  االول ,18561 حسٌن برغش حسن نصر هللا  .012

  االول 185255 عناد تركان حنفٌش دمحم  .,01

  االول 185,28 رنا محمود علً دمحم  .011

  االول ,18501 علً رعد اسماعٌل خلٌل  .016

  االول 115261 مروه مزاحم علوان موسى  .015

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                  د.دمحم سلمان صالح                                         

 وكالة\قسم                                                                          العمٌدالرئٌس 

 

 

 



 2102-2102قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌة  للعام الدراسً 

 الدور األول

 

 ٌخ االمر الجامعًرقم وتار الدور المعدل االسم ت

  االول 525511 ٌاسر غازي رشٌد فرمان  .018

  االول 685658 فرح علً فائق توفٌق  .018

  االول 685181 منٌر ثامر اسماعٌل حسون  .001

  االول 685208 فراس عدنان سلمان حمٌد  .000

  االول 665188 اسراء رشٌد وادي دمحم  .002

  االول 665,25 احمد محسن علً حسن  .002

  االول 615818 نحنان حمود حسٌن ثم  .,00

  االول 6,5820 هشام مهدي صالح خلٌل  .001

  االول 6258,1 عمر كامل منصور حسٌن  .006

  االول 625686 ظاهر عواد حسٌن صالح  .005

  االول 6256,2 ضحى دمحم جواد كاظم  .008

  االول ,605,1 علً رمضان عبد غضٌب  .008

  االول 615815 مصطفى قاسم عبد تاٌه  .021

  االول ,61562 برٌر سعٌد كرٌم احمد  .020

  االول 615281 لبنى صاحب مهدي سلطان  .022

  االول 615158 عال نعمان جوهر جاسم  .022

  االول 185585 هبة غازي جلٌل سعود  .,02

  االول 165,01 منار ابراهٌم علً حسٌن  .021

  االول 115220 سنور علً حسٌن كرٌم  .026

 

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                      د.نصر هللا سلمان خلف                  

 رئٌس القسم                                                                         العمٌد وكالة

 

 

 

 

 

 



 2102-2102م الهندسة المٌكانٌكٌة  للعام الدراسً قس

 الدور األول

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً دورال المعدل االسم ت

  االول ,505,5 سالم نهاد ناجً خانه  .025

  االول 685086 رئاب لطٌف مال هللا نصٌف  .028

  االول 665122 مهند نزهان دمحم عبدال  .028

  االول 625822 زٌنب موحان عبد الهادي سلمان  .021

  االول 625101 مصطفى حافظ دمحم صالح  .020

  ولاال 625222 اسراء رعد مهدي صالح  .022

  االول 625181 امانً جمال عبد الرحمن دمحم  .022

  االول 625262 عبد الرحمن عبد الوهاب فاضل عباس  .,02

  االول 185288 كمال عامر حسب هللا مهدي  .021

  االول 1850,1 دعاء خلٌل اسماعٌل دنبوس  .026

  االول 185858 زٌاد دمحم سلمان احمد  .025

  االول 185885 دعاء نعمه احمد حسٌن  .028

  االول 185120 سماعٌل حقً خلٌلرفاه ا  .028

  االول 185266 احمد عبد الرحمان احمد دمحم  .0,1

  االول 185210 حنٌن عامر محمود حمد  .0,0

  االول 185181 احمد علً كامل عبد اللطٌف  .0,2

  االول 165112 دمحم خضٌر عباس علوان  .0,2

 

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم               د. زٌد سالم حمودي                                              

 وكالة\رئٌس القسم                                                                              العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 



 2102-2102قسم الهندسة المدنٌة للعام الدراسً 

 الدور الثانً

 

 الدور المعدل االسم ت

 الثانً 615128 مهدي عباسمثنى حٌدر  0

 الثانً 185,22 سماء حازم دمحم فاضل 2

 الثانً 185218 صفا ثائر عبد الرحمن ابراهٌم 2

 الثانً 185251 رسل نهاد شٌاع محمود ,

 الثانً 155285 غسان منذر علً طه 1

 الثانً 155280 اٌناس الٌق ٌعقوب شهاب 6

 الثانً 165555 مٌس عالء عبد عنجل 5

 الثانً 165188 اء رقاب داود موسىرج 8

 الثانً 165081 ساره سعد عبد الوهاب دمحم علً 8

 الثانً 165068 نور الدٌن طارق خالد عبد الجبار 01

 الثانً 115852 علً عبد الرزاق اسماعٌل مهدي 00

 الثانً 115882 ساره منذر شباط حسٌن 02

 الثانً 115,11 دعاء عصام عبد هللا دمحم 02

 الثانً 0,,115 حسام سعدي الدٌن مجٌد حسون ,0

 الثانً 115221 عمار مهدي دمحم مول 01

 الثانً 115082 غادة عماد الدٌن خلٌل ابراهٌم 06

 الثانً 115052 احمد ضٌاء ابراهٌم صالح 05

 الثانً 1,5212 مروه زاهد اكرم صبري 08

 الثانً 125211 نداء اسماعٌل جواد مغٌر 08

 الثانً ,10581 ٌم طالب حمودمٌسم كر 21

 

 

 

 

 أ.م.د.قاسم حمٌد جلعوط                                                       أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم

 وكالة\رئٌس القسم                                                                       العمٌد 

 

 

 

 

 

 



 2102-2102حاسوب والبرامجٌات للعام الدراسً قسم هندسة ال

 الدور الثانً

 الدور المعدل االسم ت

 الثانً 155061 نبأ احمد صالل عبود 0

 الثانً 1,5181 نور عبد الرضا عواد نصٌف 2

 الثانً 1258,8 رسل ماجد كاظم حمٌد 2

 الثانً 125581 اٌمان خالد جبار عزٌز ,

 الثانً 1258,2 حنٌن عماد محمود شكري 1

 الثانً 125808 نزار عدنان حسن مظلوم 6

 الثانً 125811 رنا كرٌم طالب حمود 5

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                      علً جاسم عبود       د.

 وكالة\العمٌد              رئٌس القسم                                                            

 2102-2102قسم هندسة االتصاالت للعام الدراسً 

 الدور الثانً

 الدور المعدل االسم ت

 الثانً 1851202 نور عادل حسن دمحم 0

 الثانً 185,2,6 دٌدار حسٌن علً حبٌب 2

 الثانً 1850102 عمر علً ثابت خلف 2

 الثانً 1851280 هوازن صعب فٌحان صكبان ,

 الثانً 15588,2 مروه عبد هللا حسٌن علً 1

 الثانً 1558280 مرٌم اسامه صٌهود محمود 6

 الثانً ,155126 رنده فؤاد رؤوف حمٌد 5

 الثانً 1658025 غاده المع حمٌد جاسم 8

 الثانً ,165181 حسٌن ابراهٌم جابر شهاب 8

 الثانً 1652612 رنا جسام سبع خمٌس 01

 الثانً 1652,60 حمان خلفاحمد منذر عبد الر 00

 الثانً 165220 فاطمه صالح الدٌن عبد الفتاح صالح 02

 الثانً 1158865 عمار احمد شهاب احمد 02

 الثانً 115,556 سجى ولٌد ظاهر سباهً ,0

 الثانً 1152212 اثمار منهل حمٌد كاظم 01

 الثانً 11508,5 رؤى عبد االمٌر كاظم خلف 06

 الثانً 1,58016 ماهر لطٌف جاسم دمحم 05

 الثانً 1,50658 حسام عبد هللا علٌوي جاسم 08

 الثانً 1250222 عبٌر فرٌح سعٌد فرٌح 08

 د.صائب ذٌاب علوان                                                         أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم

 وكالة\العمٌد                                رئٌس القسم                                          

 



 2102-2102قسم الهندسة االلكترونٌة للعام الدراسً 

 الدور الثانً

 الدور المعدل االسم ت

 الثانً 615066 ارٌج خلٌل عبد االمٌر علً 0

 الثانً 625282 ٌوسف كافً جعفر حسن 2

 الثانً 615120 نهى خالد مخٌبر شهاب 2

 الثانً 185185 احمد علً قاسممٌالد  ,

 الثانً 115588 كاظم عامر كاظم محمود 1

 الثانً 1,5881 احمد لطٌف جاسم عبد 6

 الثانً 1,5110 انور دمحم مهدي صكبان 5

 الثانً 125,12 دمحم منصور حسٌن علوان 8

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم     د.دمحم سلمان صالح                                                      

 وكالة\قسم                                                                          العمٌدالرئٌس 

 

 2102-2102قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌة  للعام الدراسً 

 الدور الثانً

 

 الدور المعدل االسم ت

 الثانً 185225 حنٌن كرٌم دمحم علً 0

 الثانً 155522 نبٌل جواد كاظم قاسم 2

 الثانً 165810 شهد عماد ناظم ابراهٌم 2

 الثانً 115262 احمد حمٌد نعمان حمٌد ,

 الثانً 1,51,8 مروان نوري عبود حسن 1

 

 

 باس كرٌمد.نصر هللا سلمان خلف                                                        أ.د.عبد المنعم ع

 رئٌس القسم                                                                         العمٌد وكالة

 

 

 

 

 



 2102-2102قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  للعام الدراسً 

 الدور الثانً

 

 الدور المعدل االسم ت

 الثانً 185811 اوراس ٌاسٌن عبد هللا عاشور 0

 الثانً 185820 ده حسنساره ناجً عو 2

 الثانً ,185,0 ربى دمحم عبد العزٌز رشٌد 2

 الثانً 185051 آسكٌار خلٌل خان منصور ناصر ,

 الثانً 165820 مٌدٌا كمال حمٌد سعٌد 1

 الثانً 165151 دمحم عصام طاهر شبٌب 6

 الثانً 165016 نور حازم عباس اسماعٌل 5

 ًالثان 115820 مروه ماجد فندي محرب 8

 الثانً 1,5216 جوان صالح صالح الدٌن امٌن 8

 

 

 

 

 

 د. زٌد سالم حمودي                                                             أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم

 وكالة\رئٌس القسم                                                                              العمٌد 

 

 

 

 


