
الدورالتقديرالمعدلالجنساالسم الرباعيت
الدور االولجید جدا81.273ذكرمحمد قصي فتحي حمیدي1
الدور االولجید79.291ذكرزید خلف صالح یاسین العلوش2
الدور االولجید75.440ذكرھاني نبیل نجم عبدهللا الصبحة3
الدور االولجید74.667ذكرحسن علي عاصم علي4
الدور االولجید74.218انثىزھراء زھیر یحیى علي الفحام5
الدور االولجید72.140ذكریونس طالل اسماعیل جاسم الزھیري6
الدور االولجید72.042ذكرابراھیم ایمن سالم قاسم الرفاعي7
الدور االولجید71.137انثىاالء زیاد ذنون ایوب8
الدور االولجید70.917انثىسعاد جمال شھاب حمید9

الدور االولمتوسط68.857انثىرندة عصام عزیز حنا10
الدور االولمتوسط67.957انثىتمارة سالم محمد عمر11
الدور االولمتوسط67.734ذكرقتیبة عامر احمد خضر الشرو12
الدور االولمتوسط67.331ذكرسیف خالد محمد صبري أیوب الصمدي13
الدور االولمتوسط65.171ذكرعمر عبد السالم احمد حسین المحمدي14
الدور االولمتوسط64.934انثىدینا محمد عبدالغني داؤد15
الدور االولمتوسط64.377ذكرعلي عمار احمد عبدهللا النعیمي16
الدور الثانيمتوسط64.059انثىمیس نزار احمد نوزت كشمولة17
الدور الثانيمتوسط63.918انثىھند میسر یحیى قاسم18
الدور االولمتوسط63.300انثىجنة محمد باسل قاسم العزاوي19
الدور االولمتوسط63.100انثىدعاء ایاد محمد نوري ذنون20
الدور االولمتوسط63.030انثىدیانا غدیر نوري بطرس21
الدور االولمتوسط61.661انثىریتا عبد العزیز مجید ججي22
الدور الثانيمتوسط61.656انثىرسل ربیع غانم عبدهللا الجلبي23
الدور الثانيمتوسط61.449انثىلیزا عماد یوسف سلمان24
الدور االولمتوسط61.141انثىریم إبراھیم فرحان اسماعیل25
الدور االولمتوسط60.927انثىامنة جمال رشید محمد26
الدور االولمتوسط60.446انثىرحاب محمد بشیر حاجي السلیفاني27
الدور االولمتوسط60.332ذكرعبدالمحسن امجد صبري محمد العبیدي28
الدور االولمتوسط60.324انثىایمان شامل عبدالرزاق محمد علي االطرقجي29
الدور االولمقبول59.860انثىبراء محمد علي محمد صبري الوتار30
الدور الثانيمقبول59.340انثىنور رضوان صھیب سعید الدیوه جي31
الدور الثانيمقبول59.219انثىزھراء فاضل خضر ابراھیم32
الدور االولمقبول58.861انثىزھراء محمد خلیل خضر33
الدور الثانيمقبول58.813انثىنور محمد یونس احمد الحیالي34
الدور الثانيمقبول58.485انثىنور خزعل خالد ولید العبیدي35
الدور االولمقبول58.279انثىفاطمة اسماعیل ابراھیم اسماعیل36
الدور االولمقبول58.058انثىزینب طھ اسماعیل المجذاب37
الدور االولمقبول57.618ذكرعماد عباس صالح یاسین 38
الدور االولمقبول57.528انثىرسل ریاض مرتضى زین العابدین39
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الدور االولمقبول57.054انثىسارة صالح عبدهللا حسن40
الدور الثانيمقبول57.021انثىروان عدي سعید احمد الدیوه جي41
الدور االولمقبول56.499انثىسارة درید یعقوب یوسف42
الدور الثانيمقبول56.384ذكراشرف نبیل جمیل سعدالدین الخطیب43
الدور الثانيمقبول56.308انثىفرح ضرغام عبدالفتاح ابراھیم الدباغ44
الدور الثانيمقبول56.067ذكرعبدهللا رائد محمد جرجیس45
الدور االولمقبول55.942انثىراویة مصیب محمد جاسم46
الدور االولمقبول55.600ذكرلؤي نذیر بشیر یحیى الصراف47
الدور الثانيمقبول54.957انثىرند عبدالعزیز عبدالرحمن عزیز48
الدور الثانيمقبول54.339ذكراحمد عاصم ابراھیم عبدهللا الحمداني49
الدور االولمقبول52.470ذكرمحمد سمیرعبدهللا صالح50

ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة
الدورالتقديرالمعدلالجنساالسم الرباعيت
الدور االولجید78.545ذكرطھ یونس محمود حسن الزوبعي1
الدور االولجید75.582ذكرمحمد یوسف مجید أحمد المنصور2
الدور االولجید73.745انثىماریة عباس عبد الكریم محمد 3
الدور االولجید72.946انثىھیفاء موسى سعید رشو الزیباري4
الدور االولجید71.994انثىامنة محمد عبد الحمید حسین 5
الدور االولمتوسط69.721ذكررامي نوئیل إبراھیم جبو الخیاط6
الدور االولمتوسط69.493ذكرلیث إبراھیم أحمد علي الزوبعي7
الدور االولمتوسط68.651انثىنور إسالم جاسم علي البیاتي8
الدور االولمتوسط68.397ذكرخلیل تركي منصور نجم منصور9

الدور االولمتوسط67.233انثىھاجر ھیثم عبد الوھاب عبود الحیالي10
الدور االولمتوسط65.394ذكركرم نشوان حازم جمیل ال شكر11
الدور االولمتوسط64.640انثىفرح لقاء یونس محمد صدیق الطائي12
الدور االولمتوسط64.545انثىرؤى ثائر صباح قاسم العبیدي13
الدور االولمتوسط63.423انثىاالء عبد المالك عبد العزیز سلیمان14
الدور االولمتوسط63.351انثىزھراء عصام قاسم إبراھیم القاضلي15
الدور االولمتوسط63.288ذكرفلیمون یعقوب یوسف یوسف16
الدور االولمتوسط62.623انثىغفران مزاحم أحمد یونس 17



الدور االولمتوسط62.531انثىدعاء باسم سالم سلیمان الكلو18
الدور االولمتوسط62.008انثىمھجة نمیر یحیى ذنون الدباغ19
الدور االولمتوسط61.388انثىزھراء مظفر عبدالرزاق محمد الصفار20
الدور االولمتوسط61.190انثىرحمة عمر عبدالجواد حسین الطوبجي21
الدور الثانيمتوسط61.187ذكریاسر عمار عبدالرحمن شیت خطاب22
الدور االولمتوسط60.345انثىھیا أحمد عبدالرحمن عزیز الشكرجي23
الدور االولمقبول59.258انثىعلیاء عمر سالم یوسف السلماني24
الدور االولمقبول59.177انثىنور سعد حسین محسن الحیالي25
الدور االولمقبول58.768انثىنور زھیر حیدر طھ طیار26
الدور االولمقبول58.027انثىأسیل ھاشم عبد القادر یونس حمو27
الدور االولمقبول57.725انثىأسماء مزعل عبد الجبار یحیى الحمداني28
الدور االولمقبول57.576انثىأصالة رعد سالم محمود الحیالي29
الدور االولمقبول57.460ذكرخالد ولید خلدون یحیى الحمداني30
الدور الثانيمقبول57.386انثىایة اكرم رشید مجید العاني31
الدور االولمقبول57.178ذكریوسف مصطفى عبدالوھاب مصطفى الحالق32
الدور الثانيمقبول57.160انثىغفران ذنون احمد حسن الحمداني33
الدور الثانيمقبول57.000ذكرستیفن مازن یوسف اسحق34
الدور الثانيمقبول56.081انثىنور ولید اسماعیل عبدهللا اللھیبي35
الدور االولمقبول55.833انثىسرى فاضل إسماعیل إبراھیم العكیدي36
الدور االولمقبول55.748ذكرأحمد سوادي حمود علي الطائي37
الدور الثانيمقبول55.072انثىاوجین ظافر ناصر بطرس الجمیل38
الدور الثانيمقبول53.823ذكرعزیز فارس ابراھیم حمید العبیدي39
الدور الثانيمقبول52.839ذكرزكریا یحیى محمد مھیدي الراوي40

ھندسة االلكترونیك
الدورالمعدلالجنساالسم الرباعيت
الدور االولجید72.758انثىرند عدنان خضر محمد القولماني1
الدور االولجید72.745ذكرمحمد نواف احمد عبید العكیدي2
الدور االولجید71.048ذكرابراھیم محمد حازم یاسین السبعاوي3
الدور االولجید70.865ذكرحمزة احمد جاسم احمد العاني4
الدور االولجید70.343ذكرسلیمان عبد الكریم احمد حسن5
الدور االولمتوسط68.839ذكرعلي حسین سلطان حمید6
الدور االولمتوسط68.699ذكرنور عالء بھنام كرومي اسطیفوا7
الدور االولمتوسط67.821ذكروسام نعمة رمضان حمید الجبوري8



الدور االولمتوسط65.941ذكرثائر احمد سلطان احمد9
الدور الثانيمتوسط60.828انثىجولیانا عوني اوراھا جودو اوراھا10
الدور االولمتوسط60.525ذكرعلي نكتل فیصل محمد النعیمي11
الدور االولمتوسط60.259ذكروسام مروان غانم داؤد العفاص12
الدور االولمتوسط60.146انثىرشا ولید سعید حسن النجماوي13
الدور االولمقبول59.065انثىریم ناثر عبد یحیى السوفاجي 14
الدور الثانيمقبول58.509ذكرعثمان احمد سالم صالح القرة غولي15
الدور الثانيمقبول58.482ذكرفراس نایف علي حمود المعماري16
الدور الثانيمقبول57.587ذكریحیى كاظم یاسین محمد علي17
الدور االولمقبول56.454ذكرحسن ھیثم یونس جمیل الطائي18
الدور الثانيمقبول56.024انثىریا عبد عباس حسن الخشاب19
الدور االولمقبول55.967ذكراحمد ابراھیم خلیل سلیمان20
الدور الثانيمقبول55.338ذكرسرمد عبد االلھ محمود یحیى21
الدور الثانيمقبول55.125انثىعال سعدهللا یونس عبدهللا المولى22
الدور الثانيمقبول54.781ذكرمحمود محمد عبوش حمود العبیدي23
الدور االولمقبول53.774ذكرسعد محمد حامد عبوش العبوش24
الدور الثانيمقبول53.589انثىرشد فارس علي حسین آل زبیر25
الدور الثانيمقبول52.988ذكرمصطفى عادل صالح احمد العكیدي26
الدور الثانيمقبول52.396انثىآن عماد جلو رزوقي موسیس27

ھندسة النظم والسیطرة
الدورالمعدلالجنساالسم الرباعيت
الدور االولجید74.867ذكرمیالد خضر بولص موسى سوني1
الدور االولجید73.511انثىطیبھ سعد محمود خلیل الكواز2
الدور االولجید72.848ذكرانجاد عامر یاسین محیمد الجمیلي3
الدور االولجید70.848ذكراحمد فرحان مطلك مخلف الفھداوي4
الدور االولمتوسط67.909ذكراندریھ عبد منصور عبوش كباره5
الدور االولمتوسط65.991ذكرسعدي اسماعیل سعدي عبدهللا السعدون6
الدور الثانيمقبول58.714ذكرانس شامل غانم محمد الھاشمي7
الدور الثانيمقبول54.210ذكررعد عبدهللا حسن احمد الجبوري8
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