
الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید جدا88.593انثىایمان عادل جاسم محمد علي1
الدور االولجید جدا84.328ذكربكر محمد حامد محمد2
الدور االولجید جدا83.384ذكرحارث محمد شیت صطام عبدالعزیز3
الدور االولجید78.286انثىرؤى موفق یونس حسین الطائي 4
الدور االولجید73.796ذكرصمیم فارس خلیل محمود5
الدور االولجید71.741انثىعبیر محمود محمد قاسم 6
الدور االولمتوسط69.376ذكرمحمد مازن جمیل قاسم7
الدور االولمتوسط69.118انثىشیماء عمار یونس احمد 8
الدور االولمتوسط69.039ذكرزیاد خلف علي حسن9
الدور االولمتوسط68.910انثىایة عمار امجد محمد 10
الدور االولمتوسط68.506انثىشھد عبد السالم ذنون یونس 11
الدور االولمتوسط68.498انثىاسراء زیاد طھ عبد القادر 12
الدور االولمتوسط68.211انثىفرح ثامر یونس حمدو 13
الدور االولمتوسط67.692ذكرمصطفى یوسف ابراھیم حمدان14
الدور االولمتوسط67.618انثىمریم باسم ایوب یعقوب 15
الدور االولمتوسط67.359ذكرمحمد وعد هللا حسین محسن16
الدور االولمتوسط67.265ذكرمصطفى باسم جاسم محمد17
الدور االولمتوسط66.814ذكرادھم محمد علي ادھام خطاب18
الدور االولمتوسط65.740انثىلبنى احمد شھاب احمد 19
الدور االولمتوسط65.511انثىھبة عبد الموجود عبد القادر علیوي 20
الدور االولمتوسط65.324ذكرحسن یونس اسماعیل حسن21
الدور االولمتوسط63.392انثىبان صباح اسماعیل داود 22
الدور االولمتوسط63.368انثىشیرین عامر عبدالرحمن حمادي 23
الدور االولمتوسط63.252ذكرمھند سالم ابراھیم جاسم24
الدور االولمتوسط63.186انثىمریانا عماد سعید متي 25
الدور االولمتوسط62.788انثىبسمة ربیع محمد سامي فائق 26
الدور الثانيمتوسط62.387ذكرمحمود فرقد محمود حمادة27
الدور االولمتوسط62.231انثىزینة احمد زیدان جاسم 28
الدور االولمتوسط61.436انثىرحمة لقمان سالم حمدون 29
الدور االولمتوسط61.408ذكرسیف سعد صالح یاسین30
الدور االولمتوسط61.076انثىذرى خالد جاسم محمد 31
الدور االولمتوسط60.499انثىایالف نبیل علي سعید 32
الدور االولمتوسط60.427ذكرعبد هللا عصام عبد هللا حمودي33
الدور االولمتوسط60.396انثىحنان ھشام عبد الرحمن محمدعلي 34
الدور االولمتوسط60.290انثىدینا نبیل غانم مرعي 35
الدور االولمقبول59.963انثىمروة محمود محمد خضر 36
الدور الثانيمقبول59.631ذكرایمن عبد العزیز یاسین عبد هللا37
الدور االولمقبول59.199ذكرمعن منذر طھ علي38
الدور االولمقبول59.033انثىنور عبد الكریم عیسى شریف 39
الدور االولمقبول58.944انثىسارة سعد احمد یونس 40
الدور الثانيمقبول57.862ذكرمحمد فرحان ھلوش عبد41
الدور االولمقبول57.681ذكرصالح احمد ابراھیم حمد42
الدور االولمقبول57.276ذكرصبري صالح صبري علي 43
الدور االولمقبول57.251انثىامنة مخلد محي الدین یونس 44
الدور االولمقبول57.146انثىاسالم صالح ابراھیم خضر 45

ھندسة االتصاالت
جامعة نینوى / كلیة ھندسة األلكترونیات



الدور الثانيمقبول56.947ذكرفراس طلب صالح جاسم46
الدور االول (التكمیلي)مقبول56.871انثىحنین موفق مرعي حسن47
الدور االولمقبول56.727انثىایمان سامر قریاقوس نعوم 48
الدور الثانيمقبول56.291ذكرخلیل نافع خلیل فتحي49
الدور االولمقبول56.173انثىمنار حسن أحمد عبد  50
الدور االولمقبول56.135ذكرصالح جمال صالح صالح51
الدور الثانيمقبول55.960انثىایة عماد یوسف اسماعیل52
الدور االولمقبول55.788انثىساره خالد سمار محمد 53
الدور الثانيمقبول55.725انثىبراء مازن ابراھیم حمادي54
الدور الثانيمقبول55.348انثىشھد خالد داؤود ایوب55
الدور الثانيمقبول55.262انثىكرم نجم عبد هللا علي56
الدور االولمقبول55.246ذكرمحمد نزار جمعة مولود 57
الدور الثانيمقبول54.942ذكرحمزة وفي ناصر الدین طھ58
الدور االولمقبول54.702انثىلبان حازم الیاس بھنام 59
الدور الثانيمقبول53.557انثىزینة حذیفة عبد العزیز محمد60
الدور االولمقبول53.364انثىرحمة طھ شریف جرجیس  61
الدور الثانيمقبول51.989انثىنازك حسن حسین علي62

الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید جدا87.438ذكرمھاب ثائر ثمین عزیز محیو1
الدور االولجید جدا81.125انثىدالل فائز محمد داؤد ال علوبي2
الدور االولجید77.308ذكراسامة عالوي مھدي فرحان العیساوي3
الدور االولجید76.723ذكرعبد هللا محمد یحیى نایف4
الدور االولجید75.911ذكرمحمد سالم ابراھیم محمد الجبوري5
الدور االولجید75.702انثىعبیر عماد نجیب صالح 6
الدور االولجید74.399ذكرعمر میسر حمید عبد هللا7
الدور االولجید72.581ذكررعد تحسین اسماعیل حسن 8
الدور االولجید72.424ذكرطاھر داؤد توفیق داؤد9
الدور االولجید71.275انثىمسرة وعد هللا محمدعلي شریف كواز10
الدور االولجید71.236انثىممدوحة صبحي احمد ابراھیم الحاج رسول11
الدور االولجید71.118انثىغفران خالد حمادي جبر العبیدي 12
الدور االولمتوسط69.026ذكرلؤي محمد امین مصطفى احمد المحو13
الدور االولمتوسط67.751انثىایة عادل محفوظ علي 14
الدور االولمتوسط67.162انثىخانزاد حكمت اسماعیل عزیز 15
الدور االولمتوسط66.390انثىنور معن یحیى ذنون 16
الدور االولمتوسط66.351انثىرشد غانم محمد عبد هللا17
الدور االولمتوسط65.305ذكریعقوب یوسف نوح ججي حسنة18
الدور االولمتوسط64.779ذكراسامة ماھر راكع احمد19
الدور االولمتوسط64.581انثىمینا كمال محمود یاسین 20
الدور االولمتوسط64.226انثىرند ریان عزیز ناصر    21

ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة



الدور االولمتوسط64.126انثىمیس فنر فاضل اسماعیل البصراوي 22
الدور االولمتوسط63.913انثىسما شامل ناصح حمید 23
الدور االولمتوسط63.630انثىنعم اسماعیل عبد القادر اسماعیل  24
الدور االولمتوسط63.097انثىریام امجد محمد عمر 25
الدور االولمتوسط62.967ذكراحمد یاسین علي طھ26
الدور االولمتوسط62.817ذكرعمر فاضل صالح محمد المحمد27
الدور االولمتوسط62.713انثىایمان عدنان حسین ھالل الزبیدي 28
الدور االولمتوسط62.569انثىاھلة رعد محمود جمیل الفخري 29
الدور االولمتوسط62.424انثىامنة سعد عزیز حسن 30
الدور االولمتوسط62.387ذكراحمد عبد العزیز احمد یاسین الموصلي31
الدور االولمتوسط61.734ذكراحمد محمود احمد محمد السبعاوي32
الدور االولمتوسط60.823انثىبراء معاویة خلیل قاسم 33
الدور االولمتوسط60.543ذكرخیر هللا عماد كریم جاسم34
الدور الثانيمتوسط60.149ذكرمحمد عبد القادر اسماعیل حسن خلیل35
الدور االولمتوسط60.119انثىایمان محمد سعید طھ عبد الباقي الفندي36
الدور االولمقبول59.832انثىوسناء محمد عبد القادر مصطفى النائب 37
الدور االولمقبول59.602ذكرعثمان عبد هللا سالم حمھ38
الدور االولمقبول58.525ذكرمحمد فخر الدین حسین غائب39
الدور االولمقبول58.116انثىشمم شھاب احمد محمد شیت الحمداني40
الدور االولمقبول57.968انثىھبة اسامة جمال جاسم 41
الدور االولمقبول56.763انثىرؤى ماجد ولي سلیمان 42
الدور الثانيمقبول56.258انثىرنا عبد الكریم مصطفى حنوش43
الدور االولمقبول56.105انثىحنین ھاني غانم امین 44
الدور االولمقبول55.936انثىھبة غانم محمود محمد الجرجیس 45
الدور الثانيمقبول55.839انثىریام علي جاسم محمد46
الدور الثانيمقبول55.383ذكرعلي بشیر صالح محمد علي النعیمي47
الدور الثانيمقبول55.035انثىرحمة صالح خلیل حسن48
الدور االولمقبول55.025انثىزھراء عبد الصمد ابراھیم سلو النعیمي49
الدور الثانيمقبول54.994انثىھوازن محمد محمود احمد الحسین50
الدور الثانيمقبول54.857انثىآیة نجیب عبد هللا عبد الرحمن51
الدور الثانيمقبول54.626انثىرھام عبد الحمید فاضل عباس الصوفي52
الدور الثانيمقبول54.456انثىحنین ھیثم عبد القادر حسین53

مقبول54.402ذكرعمر حیدر عبدهللا محسن54

الدور 
الثاني(التكمیلي

/ المحاولة 
الثانیة)

الدور الثانيمقبول54.081ذكراوس سمیر محمد علي55
الدور الثانيمقبول53.516انثىسھیر ادریس خلیل توفیق56
الدور الثاني (التكمیلي)مقبول53.229انثىسما ھاني محمد جاسم المالح57
الدور الثانيمقبول53.052انثىدنیا محمود حسین علي58
الدور الثاني (التكمیلي)مقبول53.029انثىمیسم غانم سلطان ھیتاوي59
الدور الثانيمقبول52.971انثىاسماء ماھر جاسم حسن60

مقبول51.960انثىعال زیاد عزیز ذنون61

الدور 
الثاني(التكمیلي

/ المحاولة 
الثانیة)



مقبول51.270انثىفاطمة ریاض محمود عرب62

الدور 
الثاني(التكمیلي

/ المحاولة 
الثانیة)

الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید78.079ذكرحارث نبیل نجم عبدهللا1
الدور االولجید74.960ذكرمحمد توفیق احمد محمد2
الدور االولجید74.740انثىحیاة ناظم محمود سعید3
الدور االولجید74.254انثىریم عماد نافع حبیب4
الدور االولمتوسط68.532ذكرسفیان سعد مھدي مطر الجبوري5
الدور االولمتوسط66.858انثىنادیة خالد مصطفى علي6
الدور االولمتوسط66.698انثىعبیر ھشام عزیز یوسف7
الدور االولمتوسط66.645ذكرعمر حسان سالم محمد آل حسین الخضر8
الدور االولمتوسط65.078انثىسنار احمد شھاب احمد9
الدور االولمتوسط64.811انثىضحى حسن حسین محمد10
الدور االولمتوسط63.730انثىادیرة جوزیف حبیب محو نیسان11
الدور االولمتوسط63.240ذكرخالد حسن علي عبدهللا12
الدور االولمتوسط63.228ذكرعبدهللا ایاد عبدالرزاق عبدهللا13
الدور االولمتوسط61.535انثىرقیة طارق عزاوي یحیى14
الدور االولمتوسط60.958انثىنانسي لؤي حمید میخا15
الدور االولمتوسط60.638انثىبنان امین سعید حسو16
الدور االولمقبول59.202انثىایمان حمید عبد الرحمن عبدهللا اللھیبي17
الدور الثانيمقبول58.792انثىنورا سعود سلیم محمد قصاب باشي18
الدور االولمقبول58.627ذكرایمن احمد حسین علي19
الدور االولمقبول58.481انثىدالل قاسم احمد سلیمان20
الدور االولمقبول57.955ذكربالل اسامة انور علي21
الدور االولمقبول57.906ذكرعثمان انور محمد عبدالباقي22
الدور االولمقبول57.838انثىدالل عدنان صالح فتحي الظاھر23
الدور االولمقبول57.742ذكرارقم سالم عبد احمد قصاب باشي24
الدور االولمقبول56.881انثىبان احمد محمد علي25
الدور الثانيمقبول56.548ذكرأنس صبري مجید ججي ددیزا26
الدور الثانيمقبول56.423انثىشھد فواز مزعل عمر العبیدي27
الدور االولمقبول56.383انثىحنین سامي حسن عبود28
الدور االولمقبول56.154ذكرسعود زیاد خلیل ابراھیم29
الدور الثانيمقبول56.043ذكراحمد محمد جسام حمادي30
الدور االولمقبول56.006ذكرفالح فرھنك زرو خان افدل31
الدور االولمقبول55.690انثىتقى سالم حیدر محمد32
الدور االولمقبول55.100ذكرمھند نشوان ابراھیم محمود33
الدور الثانيمقبول54.361ذكرزرنك قادر مصطفى قادر34
الدور الثانيمقبول53.771انثىنورا احمد تركي احمد35
الدور الثانيمقبول53.736ذكریاسر یحیى حسن خلف السلمان36
الدور الثانيمقبول53.076ذكرمصطفى منار فوزي داؤد37
الدور الثانيمقبول52.999ذكرسیف حمید حسن محمد38
الدور الثانيمقبول52.701انثىشمس مزاحم محمد سعید39

ھندسة االلكترونیك



الدور الثانيمقبول52.126انثىندى رفاعي محمود ناصیف40

الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید74.797ذكرحارث محسن خضر علوان1
الدور االولجید72.374ذكریوسف ادریس یونس رجب2
الدور االولجید72.116ذكرمحمد سعدي محمد ھایس الخفاجي3
الدور االولجید71.864ذكرسعد عامر سعید صالح القطان4
الدور االولجید70.426ذكرعبدااللھ خضر عبدالرزاق عبد اللطیف5
الدور االولمتوسط63.264ذكرسجاد رضا ھادي أحمد6
الدور االولمتوسط62.679انثىرنین نشوان موسى الیاس7
الدور االولمقبول59.702ذكریوسف احمد شیخو خلیل الكفراني8
الدور االولمقبول59.682ذكرسلیمان وحید احمد یونس9
الدور االولمقبول59.181ذكرمحمد علي ساكن عبد اللطیف الراوي10
الدور االولمقبول58.974انثىسھر سردار صادق حسن الصادق11
الدور االولمقبول58.219ذكرسیف محمد نایف دلو12
الدور االولمقبول57.381ذكراسماعیل علي محمد علي الجبوري13
الدور الثانيمقبول57.308ذكرفداء طھ ابراھیم سیفي14
الدور االولمقبول56.697ذكرعبد ھاشم سالمھ جاسم ال حدید15
الدور الثانيمقبول56.459انثىدره رغید سالم عبد الحمید ال توتونجي16
الدور الثانيمقبول54.162ذكرعماد شاكر نوري نصیف17

ھندسة النظم والسیطرة



جامعة نینوى / كلیة ھندسة األلكترونیات



الدور االول (التكمیلي)



الدور الثاني (التكمیلي)

الدور الثاني (التكمیلي)


