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 اوال: قسم الهندسة المكيانيكية

 
 
 

 الفئة قناة القبول اسم الطالب ت

عدد المقاعد 
المتاحة 

 للقبول العام

 عدد المقاعد
المتاحة للنفقة 

 الموقف معدل اساس المفاضلة الخاصة

1 
   صالح رحيم محمد مروه

-2017األول على القسم للعام 
 (الطالب االولمرشح ) قبول مباشر 4 4 --- صباحي 2016

 مرشح حسب الخطة 66.9108648750459 4 4 --- القبول العام حسين مبارك محمد لؤي 2

 مرشح حسب الخطة 57.101859366215 4 4 --- القبول العام  سهيل عبد نجم الدين حازم 3

 مرشح حسب الخطة 54.7748961253879 4 4 --- القبول العام  خلف علي خزعل سيناء 4

 مرشح حسب الخطة 54.254225 4 4 --- القبول العام  عثمان كريم صباح لونا 5

 غير مرشح 54.2320207736009 4 4 --- القبول العام  جالب محمد ساجد مروة 6

 غير مرشح 52.46457193609 4 4 --- القبول العام   سريح عبد نجم علي 7

 مرشح حسب الخطة 54.5416178059879 4 4 --- النفقة الخاصة محمد حاجم حميد فراس 8

 مرشح حسب الخطة 50.7200166038317 4 4 --- النفقة الخاصة  عبد صبار عدوان رانية 9

 مرشح حسب الخطة 48.9731705135829 4 4 --- النفقة الخاصة  رحمان مهدي صالح هدى 10

 مرشح حسب الخطة 43.2967929483727 4 4 --- النفقة الخاصة عباس خضير عبد الرزاق مخلد 11

12 
 امتيازات  حامد محمد صبري مصطفى

تعويض 
 مرشح خارج الخطة 54.87708186128 4 4 متضررين

13 
 امتيازات  على خيون فهد علي

تعويض 
 غير مرشح 46.4330160251062 4 4 متضررين

14 
 امتيازات  شكر محمود شاكر عدي

تعويض 
 غير مرشح 43.5324534627894 4 4 متضررين

15 
 امتيازات  عبدهللا بدر مظهر امجد

تعويض 
 غير مرشح 43.0389648121277 4 4 متضررين



 ثانيا : قسم الهندسة المدنية

الطالباسم  ت  الفئة قناة القبول 

عدد المقاعد 
المتاحة 

 للقبول العام

عدد المقاعد 
المتاحة للنفقة 

 الموقف معدل اساس المفاضلة الخاصة

 مرشح حسب الخطة 70.077762264457 7 7 --- القبول العام  جاسم نصيف محي بلقيس 1

 مرشح حسب الخطة 66.1133055569421 7 7 --- القبول العام  جاسم نصيف صالح عبدهللا 2

 مرشح حسب الخطة 65.7026922130431 7 7 --- القبول العام  غضيب علي عباس ابراهيم 3

 مرشح حسب الخطة 61.3583425248335 7 7 --- القبول العام  محمود طالل عبدالرحمن عبدهللا 4

 مرشح حسب الخطة 60.7292748908079 7 7 --- القبول العام  علوان طه فائق فرح 5

 مرشح حسب الخطة 60.3550064177669 7 7 --- القبول العام  عبد علي حسين ضحى 6

 مرشح حسب الخطة 60.164875 7 7 --- القبول العام  خليفة زيدان عماد مصطفى 7

 غير مرشح 58.794914905017 7 7 --- القبول العام  جبر ساجت حميد ورود 8

 غير مرشح 58.6291067184239 7 7 --- القبول العام  حبيب ابراهيم صبحي ازهر 9

 غير مرشح 55.6142345686505 7 7 --- القبول العام  كاظم محمود شاكر اسماء 10

 غير مرشح 52.9910475412179 7 7 --- القبول العام  هاني سالم جعفر حسام 11

 غير مرشح 51.1574414528225 7 7 --- القبول العام  دهموج علوان حاتم فرح 12

 مرشح حسب الخطة 54.636155442003 7 7 --- النفقة الخاصة  رميض صالح علي وفاء 13

 مرشح حسب الخطة 52.5897395918087 7 7 --- النفقة الخاصة  محمد رؤوف زهدي سرمد زهراء 14

 حسب الخطةمرشح  52.0291608222294 7 7 --- النفقة الخاصة  ناصر حسين هادي علي 15

 مرشح حسب الخطة 48.1870535031893 7 7 --- النفقة الخاصة  محمود طه جواد مصطفى 16

 مرشح حسب الخطة 48.1057386774605 7 7 --- النفقة الخاصة حسن عبد هللا قاسم االء 17

 مرشح حسب الخطة 47.6525226654717 7 7 --- النفقة الخاصة  محمد عبد ضياء نور 18

 مرشح حسب الخطة 47.6289887681397 7 7 --- النفقة الخاصة جاسم عواد مجيد تسنيم 19

 غير مرشح 47.5859780839752 7 7 --- النفقة الخاصة  كريم حسن صالح نبا 20



 غير مرشح 45.493305882353 7 7 --- النفقة الخاصة  حميد عبد الحسين محمد حيدر 21

 غير مرشح 44.0003056467596 7 7 --- النفقة الخاصة  حسون عبد هاشم رغدة 22

 غير مرشح 41.3878465677997 7 7 --- النفقة الخاصة  فهد عزيز احمد علي 23

 غير مرشح 40.9393840288316 7 7 --- النفقة الخاصة  مجيد قدوري ابراهيم خالد 24

 غير مرشح 40.8109962655601 7 7 --- النفقة الخاصة  لطيف جلوب سعد مصعب 25

 امتيازات   علو خضير ياسين هدى 26
تعويض 
 مرشح خارج الخطة 59.7223033225496 7 7 متضررين

 امتيازات  خلف هادي احمد رفل 27
تعويض 
 غير مرشح 52.6760550864802 7 7 متضررين

 امتيازات  عباس جامل سعد عبير 28
تعويض 
 غير مرشح 52.4599455075249 7 7 متضررين

 امتيازات   كافي فهد رعد جبران 29
تعويض 
 غير مرشح 50.3644092594206 7 7 متضررين

 امتيازات  خضير فرحان عاصم حيدر 30
تعويض 
 غير مرشح 48.7842037023977 7 7 متضررين

 امتيازات  جاسم حسين عبداالمير محمد 31
تعويض 
 غير مرشح 42.5584784168183 7 7 متضررين

 

 

 


