
 قسم هندسة االتصاالتالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 964447 فالح صالحدٌانا ماجد دمحم 1

  االول 934997 دمحم ٌفان خلٌل موسىا 2

  االول 924224 عذراء دمحم عبد حسٌن 3

  االول 924124 ناصر مدعمر دمحم اح 4

  االول 67474 صادق صفا سلوان سعٌد 5

  االول 674732 خلف خطاب توفٌق عبدالرزاق 6

  االول 674257 محمود سجى علً حسٌن 9

  االول 654724 حسن هند مصطفى عبدالكرٌم 7

  االول 654327 عبد االمٌر سمر خلٌل جوامٌر 7

  االول 654123 خورشٌد درٌا احمد عبدالدمحم 12

  االول 634474 فالح رؤى ابراهٌم رشٌد 11

  االول 634375 خٌرات زٌنب سعدون جمٌل 12

  االول 634239 ٌاسٌن سالم عبدالرحمن مهدي 13

  االول 634217 علوان شهد كنعان قحطان 14

  االول 624932 عباس صبح رٌاض شالل 15

  االول 614721 شٌحان نجم عبد هللا هبسم 16

  االول 614254 دمحم مخلد صادق جاسم 19

  االول 624424 ابراهٌم رشا دمحم ٌاسٌن 17

  االول 624222 ابراهٌم علً فاروق سعٌد 17

  االول 574927 طعمه عمر سهم فاضل 22

  االول 574327 جالل زٌنب دمحم عبدالرحٌم 21

  االول 574477 جمٌل مصطفى باسم قدور 22

  االول 574339 ديمه غدٌر دمحم صالح 23

  االول 594796 عباس براهٌماحمد ا اٌات 24

  االول 594447 عباس ٌاد مهديأفٌض  25

  االول 594399 جمعة جمال خالد هاٌ 26

  االول 594272 عباس احمد رعد سعد 29

  االول 564246 حسٌن عباس ٌحٌى علوان 27

  االول 55497 جباره رائد خلٌل خماس 27

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     ذٌاب علوان    صائبد. م.

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 

 

 

 

 



 

 قسم الهندسة االلكترونٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 724592 عباس رؤى عبدالكرٌم ٌاسٌن 1

  االول 954474 ناٌف حسٌن محً هسار 2

  االول 954242 ولً دنٌا عدنان غرٌب 3

  االول 934722 حسانً سجى طه فٌاض 4

  االول 674262 رسل محمود جاسم حمودي 5

  االول 694915 كاظم ستار عواد هفاطم 6

  االول 694522 محمود عبد هللا فؤاد عواد 9

  االول 694476 دمحم لقاء ضٌاء عبد 7

  االول 664157 امٌن مهند فرهاد فرمان 7

  االول 644767 حبٌب شهد محمود حسٌن 12

  االول 644236 كرٌم شادان فاضل احمد 11

  االول 634365 علً عال سعد عدنان 12

  االول 624442 امٌن ساكو جمال عزٌز 13

  االول 624132 دمحم حمدأسكران  هرغد 14

  االول 614757 حسن نوار صباح ركلً 15

  االول 614479 حٌدر حسن ابراهٌم حسٌن 16

  االول 624571 عبد زٌنب خلٌل ابراهٌم 19

  االول 574773 خلٌل افراح واثق جلٌل 17

  االول 574359 صافً الجلٌل خلٌلنبراس عبد 17

  االول 574769 حسٌن ٌسرى مناضل كرٌم 22

  االول 574699 امٌن اثٌر موسى سلٌمان 21

  االول 574344 ٌوسف سراب علً عٌفان 22

  االول 574271 عبدالكرٌم مصطفى عبدالرحمن عبدهللا 23

  االول 594657 ٌاسٌن حسن غضبان ةسار 24

  االول 594633 فاضل عمر ضٌاء دمحم 25

  االول 594593 علً ٌوسف اكرم حسٌن 26

  االول 594223 حمٌدي رسل عادل شهاب 29

  االول 554171 حمٌد خضٌر عباس حمادي 27

  االول 534749 حسن نور احمد محمود 27

 

 

 

 

 بد المنعم عباس كرٌمأ.د.ع                                                     دمحم سلمان صالح  د. م.

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 

 



 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 عًرقم وتارٌخ االمر الجام الدور المعدل االسم ت

  االول 724462 شمس الدٌن حسام صالح حسام الدٌن 1

  االول 974271 عواد جاسم دمحم هرند 2

  االول 944525 حسن اٌة كرٌم سعٌد 3

  االول 934295 علً مرتضى جاسم حسن 4

  االول 674639 توفٌق دمحم حقً اسماعٌل 5

  االول 674677 جاسم علً حسٌن فاضل 6

  االول 674533 اظمك اسراء شاكر محمود 9

  االول 664427 حمودي سعد عامر سعدي 7

  االول 664272 حسٌن احمد حسن ابراهٌم 7

  االول 654972 خضٌر عمار سعد حبٌب 12

  االول 654193 شهاب حسٌن ناجً هزٌن 11

  االول 634376 اٌوب طالب بكر محمود 12

  االول 624762 جواد عمر مزهر محمود 13

  االول 614727 كاظم لً جوادتبارك ع 14

  االول 624754 حسٌن  سرى حسام هاتف 15

  االول 574467 بدور عبود دمحم صالل 16

  االول 574365 سارة غسان عبد الحسٌن عباس 19

  االول 574477 هادي علً جعفر كاظم 17

  االول 574257 نوفل نبٌل فاضل دمحم 17

 

 

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     نصرهللا سلمان خلف د. م.

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الهندسة المدنٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 964421 موسى زٌنب حسن علً 1

  االول 944319 عمر حامد حسٌن سعٌد 2

  االول 924322 حسٌن نور حٌدر كاظم 3

  االول 674143 مهدي انمار شاهر صالح 4

  االول 694767 علً سحر حمٌد طمهور 5

  االول 694143 حسٌن دنٌا صباح جارهللا 6

  االول 664917 علً دعاء رحٌم دمحم 9

  االول 664674 لفتة دمحم ٌوسف دمحم 7

  االول 664371 مهدي علً ٌاسٌن هسار 7

  االول 654727 احمد االء سمٌر خمٌس 12

  االول 654462 كرٌم مرٌم مدحت نوري 11

  االول 644672 محمود هنادي جاسم دمحم 12

  االول 644254 دمحم ٌوسف واثق امٌن 13

  االول 624376 جاسم شٌرٌن عبدالرزاق لطٌف 14

  االول 624346 عباس عمار قحطان دمحم 15

  االول 624292 حسٌن كرٌم سعود هسار 16

  االول 614742 اطٌاف كامل مصطفى عبد الكرٌم 19

  االول 614727 جمٌل حنٌن دمحم عبد المجٌد 17

  االول 614677 خضٌر حسام غالب صالح 17

  االول 614693 اسامه زٌد علً عباس 20

  االول 614491 احمد بناز دمحم وهاب 21

  االول 614259 ٌونس اوراس احمد صالح 22

  االول 624767 كاظم هاجر سعد جواد 23

  االول 624972 سالً عبد الستار جبار شفً 24

  االول 624535 رزوقً همام مؤٌد سالم 25

  االول 574221 مغٌر اعٌل جوادصبا اسم 26

  االول 574162 خمٌس حٌدر فاضل عبود 29

  االول 574792 ابراهٌم عبدالرحمن عبدالرزاق خلٌل 27

  االول 594454 مٌالد جمٌل سعٌد عبد الرحمن 27

  االول 594233 دمحم طه فائق عمر 32

  االول 564944 مرٌم محمود لطٌف نصٌف 31

  االول 564339 عباس مهند دمحم خضٌر 32

  االول 554794 ٌات زهٌر سمٌن شكرآ 33

  االول 554479 جواد عبدالرحمن صدام محمود 34

  االول 544919 لٌث حسن علً جاسم 35

  االول 534725 جدوع ذكرى احمد ابراهٌم 36

  االول 534549 احمد عبد االمٌر سلمان داود 39

 

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

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 



 قسم هندسة الحاسوب والبرامجٌاتالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل سماال ت

  االول 714727 صالح قصً حمٌد توفٌق 1

  االول 954252 سلمان مروة عارف خضٌر 2

  االول 944617 نجم عبد هللا فاضل حمد 3

  االول 674735 عبد العزٌز سرى فاروق غازي 4

  االول 674371 حسٌن حازم علً هرانٌ 5

  االول 674192 عباس شهد فلٌح حسن 6

  االول 674272 مٌسم مخٌبر وهاب عباس 9

  االول 694776 اٌالف جعفر رشٌد مصطاف 7

  االول 694375 حسٌن مصطفى دمحم ستار 7

  االول 664429 ربٌع سمر خمٌس ردٌف 12

  االول 664347 رعد هادي حسٌن هرند 11

  االول 664291 محمود االء مؤٌد سعٌد 12

  االول 654372 باوه خان باشا نسرٌن دمحم 13

  االول 654172 علً نور عماد دمحم 14

  االول 644974 مرتضى مٌس احمد مصطفى 15

  االول 634959 دمحم روٌدة غضبان داود 16

  االول 634493 حسن رٌام ثامر سعدي 19

  االول 634379 ٌوسف شهد محمود مهدي 17

  االول 624624 حمودي خلٌل عمر همرو 17

  االول 624272 علً شٌالن ولً كرٌم 20

  االول 614222 ر عباسعبدهللا ذٌاب خضٌ 21

  االول 574666 كاظم االء علً حسن 22

  االول 574441 حسٌن دمحم كرٌم عنجاص 23

  االول 574771 جاسم مسار ثاٌر دمحم 24

  االول 594799 محمود سماء حمٌد هاديا 25

  االول 594735 نصرهللا سارا سلمان حسٌن 26

  االول 564929 مٌرزا شٌرٌن سعدون علً 29

  االول 564476 سبتً سجى عماد دمحم 27

  االول 554147 عباس هنادي احمد خضٌر 27

  االول 544927 حبٌب ٌاسر حسن عبدعلً 32

 

 

 

 لمنعم عباس كرٌمأ.د.عبد ا                                                   علً جاسم عبود م.د. 

 وكالة\رئٌس القسم                                                                العمٌد 

 

 



 

 قسم الهندسة المٌكانٌكٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً الدور المعدل االسم ت

  االول 964757 انلونا صباح كرٌم عثم 1

  االول 934662 ه دمحمزٌنب حامد لفت 2

  االول 934177 بسام اسعد علوان عباس 3

  االول 674667 ابراهٌم مٌس عالء اسماعٌل 4

  االول 674655 رشٌد سماح رشٌد حسن 5

  االول 664571 محمود عبد الرحمن قٌس سعدون 6

  االول 624661 علً عامر منصور هزٌن 9

  االول 624374 ذباح كردي هٌن طعمحن 7

  االول 624222 مجٌد دانا حشمت قاسم 7

  االول 574917 برٌس زٌنب سامً ابراهٌم 12

  االول 574572 دمحم دمحم خلٌل ابراهٌم 11

  االول 594622 جعفر دمحم مقداد علً 12

  االول 534695 دمحم كطفان حسٌن روٌعً 13

 

 

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                           لطٌفجاسم دمحم عبدالم.د. 

 وكالة\رئٌس القسم                                                                العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم الهندسة المدنٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور الثانً( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 المعدل سماال

 614774 اٌالف حسن كرٌم مصطفى

 564722 اسماعٌل هدٌل علً جلٌل

 564945 خلف هٌفاء ضاري سلٌمان

 554754 مهدي اٌفان عماد كاظم

 564111 ابراهٌم نوفل لؤي خلٌل

 544676 جلٌل اسراء مازن عبدالرحمن

 544423 صكبان هدى عباس فٌحان

 544365 هادي حسٌن بتهال قٌصر دمحما

 544275 ٌوسف رغداء علً ناصر

 534162 ابراهٌم دمحم لطٌف نصٌف

 534273 ه خضٌرعلً دمحم خلٌف

 

 

 

 

 

 

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

 وكالة\العمٌد                     رئٌس القسم                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم هندسة الحاسوب والبرامجٌاتالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور الثانً( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 المعدل االسم

 594774 حمزه غفران احمد حسٌن

 564422 علً العزٌز دمحم سعد عبد

 534722 ابراهٌم رعد غازي عبد

 524723 حمدا ماجد هضٌاء حمز

 524916 دعاء عادل احمد دمحم

 

 

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

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قسم هندسة االتصاالتالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور الثانً( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 وكالة\رئٌس القسم                                                                         العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 المعدل االسم

 644524 عباس اسالم ماجد دمحم

 574927 سبع حنٌن رفعت عثمان

 574767 احمد ادٌب لطٌف هسار

 574391 عباس ٌوسف قاسم دمحم

 564569 صفا خالد محمود دمحم

 554971 حسن لٌحستار ف هاسام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة االلكترونٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور الثانً( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 وكالة\قسم                                                                          العمٌدالرئٌس 

 

 

 

 

 المعدل االسم

 614447 جاسم قبس ٌاسٌن علً

 574351 عناد ضحى ابراهٌم عٌسى

 594436 حسن سجى رشٌد مجٌد

 554774 عامر عاصم شكور هاسام

 564327 سلطان سلوان سعدون رسن

 594227 شهد حسن فاضل دمحم

 564531 عبد الحسٌن زهراء عماد علً

 564456 هبه رعد فائق فارس

 554774 جواد حٌدر حسن محمود

 554977 غناوي هشام عدنان هاشم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور الثانً( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 العمٌد وكالة             رئٌس القسم                                                            

 

 

 

 

 المعدل السما

 614444 منصور دمحم جسام حمادي

 624956 حمزه ثٌر دمحم حسٌنأ

 574249 علوان سرى جالل جبار

 594733 جعفر رسل ابراهٌم علً

 564527 عبد الكرٌم علً صالح هسفان

 554715 شهاب الدٌن طالب عبدالكاظم راضً

 554713 جاسم دمحم عبد الكرٌم علً

 554979 حسٌن نور مظفر علً

 554671 سامر شامل عباس مصطاف

 524794 احسان علً حسن غافل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم الهندسة المٌكانٌكٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور الثانً( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد المنعم عباس كرٌمد. جاسم دمحم عبد اللطٌف                                                  أ.د.

 وكالة\العمٌد                               رئٌس القسم                                         

 

 

 المعدل االسم

 654612 دمحم رولى مصطفى احمد

 574797 مجٌد ابراهٌم عماد رشٌد

 574254 دهش مٌساء دمحم علوان

 574133 حسٌن شمال ظاهرعباس 

 574221 هخلٌل ابراهٌم زبال هسار

 594927 ناصر عدنان برهان احمد

 544755 محمود هوازن زاحم كرٌم

 544929 عبد الكرٌم نجم عبد الكرٌم رشٌد



 

 

 قسم هندسة االتصاالتالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2014-2015للعام الدراسً 

 

 المالحظات الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  االول جٌد جدا   724747 عبد عبد الرحمن محمودابراهٌم  1

  االول جٌد 974342 داود حٌدر دمحم ابراهٌم 2

  االول جٌد 994926 كاظم مرٌم حمٌد احمد 3

  االول جٌد 944729 دخٌل نغم راضً علٌوي 4

  االول جٌد 934717 صالح شذى عبد الرزاق عبد الحمٌد 5

  الولا جٌد 924722 مها دمحم حمٌد صالح 6

  االول جٌد 924722 ربٌع سٌف احمد عاصً 9

  االول جٌد 924297 سعٌد امٌد جاوٌد هجمان 7

  االول جٌد 914422 عطٌه نورا حاتم عبداالمٌر 7

  االول جٌد 914413 ذٌاب استبرق فرج رشٌد 12

  االول متوسط 674447 دمحم مرٌم عبد الكرٌم حسن 11

  االول متوسط 694766 رٌام عبد الجبار خلف صالح 12

  االول متوسط 654754 جمعه مٌثم عبد الكرٌم عبد الستار 13

  االول متوسط 654434 جعفر رند طالب احمد 14

  االول متوسط 654426 دعاء جالل شكور خضر 15

  االول متوسط 654322 جواد سندس علً ابراهٌم 16

  االول متوسط 644972 مهدي صفاء احمد هسار 19

  االول متوسط 644592 فرج ضٌاء الدٌن حافظ محمود 17

  االول متوسط 644567 جاسم احمد نعمان ابراهٌم 17

  االول متوسط 644557 علوان عال معد تاٌه 22

  االول متوسط 644329 خانه بسام نهاد ناجً 21

  االول متوسط 644246 دمحم مٌس حمودي توفٌق 22

  االول متوسط 634754 فاضل بدٌع حامد أنب 23

  االول متوسط 624424 رفقه جهاد مراد خضٌر 24

  االول متوسط 624272 نصٌف سحر كرٌم حسن 25



  االول متوسط 624251 غفور عباس هشام حسٌن 26

  االول متوسط 614454 حسن احمد عباس فلٌح 29

  االول متوسط 614165 أحمد دمحم شكر محمود 27

  االول متوسط 614227 دمحم عبدالمنعم احمد جاسم 27

  االول متوسط 624726 منهل انمار سامً طلب 32

  االول مقبول 574625 عبد هللا رسل جالل نجم 31

  االول مقبول 574239 شكور عبد هللا عامر عاصم 32

  االول مقبول 574275 حسٌن شرٌن حسٌن نصر هللا 33

  االول مقبول 574246 سلمان شهد سعد داود 34

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     عماد ٌاسٌن خضٌر     م.

 وكالة\مدٌر شعبة شؤون الطلبة                                                               العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الهندسة االلكترونٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2014-2015اسً للعام الدر

 

 

 المالحظات الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  االول جٌد جدا   714127 عبد محمودعال نجم  1

  االول جٌد 994241 علوان سجى عباس فاضل 2

  االول جٌد 934773 بان دمحم عبد الرضا علوان 3

  االول جٌد 924695 سجى مازن سامً حسن 4

  االول متوسط 674335 خلف سٌنرٌهام محمود ٌا 5

  االول متوسط 694715 حنٌن ولٌد خالد حسٌن 6

  االول متوسط 694537 مصطاف سمر شامل عباس 9

  االول متوسط 644793 خلف مرٌم ابراهٌم خضٌر 7

  االول متوسط 634592 زهراء حمٌد تحسٌن رشٌد 7

  االول متوسط 624532 مجٌد اٌات رحٌم كامل 12

  االول مقبول 574725 جمٌل حمٌد محمود هرانٌ 11

  االول مقبول 574249 امل ستار عباس  حسٌن 12

  االول مقبول 574993 نٌركً نعمان سماح نادر 13

  االول مقبول 574243 صالح مٌس عبد هللا عبد الكرٌم 14

  االول مقبول 554991 عبد الرسول حٌدرعبد الكرٌم أنب 15

  االول مقبول 554925 علً وعد عباس حسٌن 16

  االول مقبول 524752 دمحم تسنٌم عادل جاسم 19

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     عماد ٌاسٌن خضٌر     م.

 وكالة\العمٌد   مدٌر شعبة شؤون الطلبة                                                             

 



 

 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2014-2015للعام الدراسً 

 

 المالحظات الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  االول جٌد 974471 فلٌح مٌس الرٌم قاسم حسن 1

  االول جٌد 924654 علً حمزة مطنً دمحم 2

  االول متوسط 674229 دمحم ى دمحم حسنمصطف 3

  االول متوسط 674337 خلف بالل رباح اسود 4

  االول متوسط 694772 رشٌد هه لبه ست جالل كرٌم 5

  االول متوسط 654961 حسن زهراء عبد هللا احمد 6

  االول متوسط 654422 هٌثم صالح قدوري وٌس 9

  االول طمتوس 654299 صافً عبد القادر دمحم خلٌل 7

  االول متوسط 634324 سلمان هناء طالب عباس 7

  االول متوسط 624779 مراد فٌان حسن اغاجان 12

  االول متوسط 624964 احمد محمود وهٌب حسٌن 11

  االول متوسط 614199 ولٌد احمد سعٌد حمٌد 12

  االول متوسط 614256 عباس عاصم ثامر فاضل 13

  االول متوسط 624712 فمخل ابراهٌم نزار عاٌش 14

  االول مقبول 574431 دمحم زٌنة هاشم سلطان 15

  االول مقبول 574266 حٌدر عادل راضً خلف 16

  االول مقبول 574774 مرتضى كاظم حمٌد ههب 19

  االول مقبول 574192 نسرٌن مهدي محمود علً 17

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     عماد ٌاسٌن خضٌر     م.

 وكالة\مدٌر شعبة شؤون الطلبة                                                               العمٌد 



 

 قسم الهندسة المدنٌةالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2013-2014للعام الدراسً 

 

 

 المالحظات الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  االول جٌد 924392 حسن مٌس مال هللا عبد الكرٌم 1

  االول جٌد 924321 ٌل دمحملعلً مصطفى ج 2

  االول جٌد 914913 عباس حسٌن علً هروٌد 3

  االول جٌد 924167 عبد هللا جمال طالب هسار 4

  االول متوسط 674974 عبد الرضا لٌنا اٌهاب عبد النبً 5

  االول متوسط 664257 عبد الحلٌم نور رافع حسن 6

  االول متوسط 644494 سلمان وفٌقة مزهر عبود 9

  االول متوسط 634729 رزوقً هند قاسم دمحم 7

  االول متوسط 634491 ه خضٌررسل دمحم خلٌف 7

  االول متوسط 634457 دمحمشرٌف هدى عصام دمحم 12

  االول متوسط 634131 ابراهٌم ٌونس عبد الخالق ههب 11

  االول متوسط 624711 حسٌن حوراء خضٌر عباس 12

  االول متوسط 624512 جواد هاشم دمحم ههال 13

  االول متوسط 624322 براء سلمان شطب مسرهد 14

  االول مقبول 574929 حسن االء قاسم عبد هللا 15

  االول مقبول 574431 حسن عبد هللا احمد فرج 16

  االول مقبول 574276 خلف مزهر زٌدان مانًا 19

  االول مقبول 574734 حمٌد خٌر هللا حاتم رشٌد 17

  االول مقبول 594771 هناء عبد الباسط علً حسٌن 17

  االول مقبول 594746 عاشور صفا أحمد فرحان 22

  االول مقبول 564612 جاسم ٌاسمٌن حامد صالح 21

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     عماد ٌاسٌن خضٌر     م.

 وكالة\مدٌر شعبة شؤون الطلبة                                                               العمٌد 



 

 قسم هندسة الحاسوب والبرامجٌاتالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2014-2015للعام الدراسً 

 

 المالحظات الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  االول جٌد جدا   734417 امٌن مٌعاد حسام مهدي 1

  االول جٌد جدا   724517 شهد سلمان داود حسٌن 2

  االول جٌد 964739 موسى بروسكه احمد دمحم 3

  االول جٌد 934741 نصار مها حسن محمود 4

  االول جٌد 934672 س عبدالحمٌدحنٌن عبدالسالم ٌون 5

  االول جٌد 914779 عبد هللا شذى عادل طه 6

  االول جٌد 914971 احمد مروة كرٌم ذٌاب 9

  االول جٌد 924255 سمٌن اسماء مهدي صالح 7

  االول متوسط 674616 رفل خزعل طه سلمان 7

  االول متوسط 674655 جاسم ختام عمران ٌوسف 12

  االول متوسط 674357 جمعه صالح زهراء قدوري 11

  االول متوسط 664127 قاسم حسٌن مجٌد ههمس 12

  االول متوسط 654272 حمودي نور حٌدر حسٌن 13

  االول متوسط 654246 خلف جرغفران ابراهٌم حا 14

  االول متوسط 644635 حرٌقش شٌماء خالد فارس 15

  االول متوسط 644569 حسن سجى طه ناجً 16

  االول متوسط 634917 حسن نور مؤٌد محمود 19

  االول متوسط 634446 كرٌم مصطفى غسان وفٌق 17

  االول متوسط 614794 مهدي زهراء ابراهٌم زٌدان 17

  االول متوسط 614593 زٌدان احمد سمٌر عباس 22

  االول متوسط 624122 بكر عبدالجلٌل عبدالكرٌم عباس 21

  االول مقبول 574696 مداح عفراء خلٌل ابراهٌم 22

  االول مقبول 574514 داود كرٌم عابد همرو 23

  االول مقبول 574346 صفا جاسم دمحم موسى 24

  االول مقبول 574297 رؤى ثائر ٌحٌى جاسم 25

  االول مقبول 574722 سلمان زهراء حافظ فرمان 26



  االول مقبول 574174 لطٌف علً حسٌن هغاد 29

  االول مقبول 574126 حسٌن صالح السالم دمحمخلدون عبد 27

  االول مقبول 594775 احمد مصطفى شكر محمود 27

  االول مقبول 594734 ربٌع رنا خمٌس ردٌف 32

  االول مقبول 594122 حسٌن شٌماء عبد االمٌر رحٌم 31

  االول مقبول 564542 علً سركوت ولً كرٌم 32

  االول قبولم 544522 امال ثاٌر هادي صالح 33

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     عماد ٌاسٌن خضٌر     م.

 وكالة\مدٌر شعبة شؤون الطلبة                                                               العمٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌكٌةقسم الهندسة المٌكانالمعدل العام لخرٌجً 

 )الدور األول( 2014-2015للعام الدراسً 

 

 

 المالحظات الدور التقدٌر المعدل االسم ت

  االول جٌد 994772 فاضل فٌان نامدار نجف 1

  االول جٌد 954161 علً عبد الحمٌد ابراهٌم حمٌد 2

  االول جٌد 924795 عسكر حسن سامً فتح هللا 3

  ولاال متوسط 674333 خلف سٌناء خزعل علً 4

  االول متوسط 654377 ابراهٌم بشائر قٌس مرهون 5

  االول متوسط 644529 سلمان ٌعقوب ٌوسف حمٌد 6

  االول متوسط 624557 مراد فاطمة الزهراء جمال حمٌد 9

  االول متوسط 624531 صالح جٌالن فارس عادل 7

  االول متوسط 624272 عبد الكرٌم زهراء عادل ابراهٌم 7

  االول متوسط 614772 مظلوم الوي دمحمدمحم ع 12

  االول متوسط 624777 شكر جوان ٌاسٌن حكمان 11

  االول متوسط 624712 عبد ارصبعدوان  هرانٌ 12

  االول متوسط 624257 سلوى وحٌد عبد دمحم 13

  االول مقبول 574775 ٌاسٌن ضحى ثاٌر احمد 14

  االول مقبول 594339 أحمد ناجً حسٌن علً 15

  االول مقبول 564967 صالح رفل صبري مهدي 16

  االول مقبول 564674 مهدي خالد عبود هسار 19

  االول مقبول 564229 خلف رسل حسٌن عبدعلً 17

 

 

 

 

 أ.د.عبد المنعم عباس كرٌم                                                     عماد ٌاسٌن خضٌر     م.

 وكالة\طلبة                                                               العمٌد مدٌر شعبة شؤون ال

 

 

 


