
الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید جدا84.360انثىرحمة جاسم عبدالكریم سلمان المولى∆1
الدور االولجید جدا81.309ذكرعمر معد عدنان شھاب العبادي2
الدور االولجید79.687ذكرمحمد عزالدین محمود عبدالقادر النعیمي3
الدور االولجید79.058انثىشیماء موفق محمود احمد حماشي∆4%
الدور االولجید78.987انثىزبیدة فراس خلیل ابراھیم الشكورة∆5
الدور االولجید78.665انثىاسراء عمار محمد جاسم الطائي∆6
الدور االولجید78.002انثىمریم محمدصالح عبدالكریم صالح البدراني∆7
الدور االولجید77.799ذكریوسف ماھر عبد الحمید عبد المجید الحاتم8
الدور االولجید77.407ذكرخلیفھ ستار حسین محل اللھیبي9
الدور االولجید76.813ذكرالحكم ھشام عبدالسالم طھ الحیالي10
الدور االولجید76.212ذكررامي ریاض راكان ذنون الطائي11
الدور االولجید74.888انثىتقى باسل محمود داؤد ابو السواد∆12
الدور االولجید74.870انثىآمنة مقداد عبدsّ یاسین الحبش∆13
الدور االولجید74.247انثىإسراء فارس یونس محمد النعیمي∆14
الدور االولجید74.070انثىرسل عامر عبدالجبار حمید جبوري∆15
الدور االولجید73.241انثىشھد احمد حامد حمید الصائغ∆16
الدور االولجید72.721انثىرغد وسام أدیب محمد رؤوف الطالب∆17
الدور االولجید72.431ذكریونس لیث یونس یوسف رحیمھ18
الدور االولجید72.022انثىمیس ابراھیم خلیل فتحي الحساوي∆19
الدور االولجید71.692انثىھبة رمزي نوري عبدهللا البیاتي∆20
الدور االولجید71.558انثىھاجر ماھر راكع احمد الراوي∆21
الدور االولجید71.468ذكرصھیب عمار حازم سعید العبیدي22
الدور االولجید71.202انثىإنعام حكمت یونس محمدعلي الحسن∆23
الدور االولجید70.426انثىایة شامل اكرم محمد شیت الیعقوبي∆24
الدور االولمتوسط69.438ذكرعبدهللا محمد ضیاء الدین محمد شریف عبدهللا زكریا25
الدور االولمتوسط69.263انثىنبأ بسام عبدالعزیز مصطفى قلندر∆26
الدور االولمتوسط68.291انثىفرح طارق دھش محمد الطائي∆27
الدور االولمتوسط67.858ذكراحمد موفق یونس محمد الغبشة28
الدور االولمتوسط67.814ذكركرم سعد عبد یحیى العبادي29
الدور االولمتوسط67.810انثىغسق محمد ذنون بالل ∆30
الدور االولمتوسط67.544انثىنور صباح اسعد صالح الجبوري∆31
الدور االولمتوسط67.400ذكراحمد ثابت احسان احمد حمودات32%
الدور االولمتوسط67.342انثىسرى عبدالستار یونس حمید یونس∆33
الدور االولمتوسط67.019ذكرأنس بھاء الدین حمزة حسین الطائي34
الدور االولمتوسط66.957انثىملوك عصام محمد صالح الشیخ احمد∆35
الدور االولمتوسط66.539انثىجنة فراس مؤید عبدهللا الحمداني∆36
الدور االولمتوسط66.537انثىدانیا محمد عبدالقادر حسین ال كندوا∆37
الدور االولمتوسط66.137ذكرمعتز عبدهللا راشد صالح اللویزي38
الدور االولمتوسط65.587انثىبسمھ ولید كریم احمد حمندي∆39
الدور االولمتوسط64.988انثىنورا عبد المنعم محمد مھدي التوتونجي∆40

ھندسة االتصاالت
جامعة نینوى / كلیة ھندسة األلكترونیات



الدور االولمتوسط64.962انثىنازك إدریس یونس رجب الزیباري∆41
الدور االولمتوسط64.815ذكرداؤد عبدهللا داؤد سلیمان اغا42
الدور االولمتوسط64.642ذكرمحمد یوسف یعقوب یوسف محمد43
الدور االولمتوسط64.552ذكرخلدون عباس بدیوي علي السبھاني44
الدور االولمتوسط64.349انثىحنین طلب غانم احمد الصائغ∆45
الدور االولمتوسط64.254انثىرضوى سعد محمود خلیل الكواز∆46
الدور االولمتوسط64.165ذكریاسر علي صالح حسن المعماري47
الدور االولمتوسط64.146ذكرصالح علي صالح محمد سبعاوي48
الدور االولمتوسط64.092ذكرزید مأمون عزالدین مصطفى الصباغ49
الدور االولمتوسط63.437ذكراحمد عون الدین یونس عبدهللا بكي50
الدور االولمتوسط63.412ذكرعمر یوسف عثمان صالح عثمان51
الدور االولمتوسط63.405ذكراسید سعدي صالح عبد الوھاب الوھبي52
الدور االولمتوسط62.976ذكرعلي محمد امین علي محمود العلي53
الدور االولمتوسط62.479ذكرفاطمة طارق حامد حمدون الرمضان∆54
الدور االولمتوسط62.465انثىرضوان علي موسى عباس الموسى55
الدور االولمتوسط62.144ذكرامین ثائر عبدهللا علي الجاف56
الدور االولمتوسط62.037ذكرساوان صارم خدیده طیبان سینو57
الدور االولمتوسط61.977ذكریونس رعد احمد رسول الشیخ رسول58
الدور االولمتوسط61.885ذكركرار حیدر غازي اسماعیل االعرجي59
الدور االولمتوسط61.713ذكرمصطفى علي اسامة جاسم الرفاعي60
الدور االولمتوسط61.552ذكراحمد علي یوسف ابراھیم الناصر61
الدور االولمتوسط61.476ذكراشرف جدیع عبدالقادر محمد الزمو62
الدور االولمتوسط61.473ذكرعبدهللا علي راشد صالح اللویزي63
الدور االولمتوسط61.334انثىنازك حسین ابراھیم محمد الشیرواني∆64٪
الدور االولمتوسط61.215انثىنور فاتح عبد حسن الحیالي∆ 65٪
الدور االولمتوسط60.774ذكرسیف صالح عبد مخلف المنتفجي66
الدور االولمتوسط60.741ذكرمحمد قیس عناد محمد العباس67
الدور االولمتوسط60.632ذكرالعباس علي حسین جابر العاني68
الدور االولمتوسط60.617ذكروسام سالم عبد الھادي حسن الشھواني69
الدور االولمتوسط60.609ذكرحیدر غازي محمد جمیل حمزة حربو70
الدور االولمتوسط60.551انثىساره اسماعیل یاسین رجب البجالني∆71
الدور االولمتوسط60.154ذكرعلي صالح الدین لطیف اسماعیل72
الدور االولمقبول59.727ذكرعلي محسن علي نجم العدناني73
الدور االولمقبول59.207ذكراحمد محمد جاسم محمد العبد74٪

الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید جدا86.648انثىاسراء محمد علي دبوس البجاري ∆1
الدور االولجید جدا83.526انثىشیماء حمد هللا خلف خلیل الھاللي∆2

ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة



الدور االولجید جدا81.909انثىرحمة نایف غائب حسن الحمداني∆3
الدور االولجید79.496انثىمنال محمد محمود محمد االغا ∆4
الدور االولجید76.288انثىمنال صالح صدیق یونس كوران∆5
الدور االولجید75.335انثىعلیاء خزعل عبدالسالم داؤد العبیدي∆6
الدور االولجید75.104انثىزینب نجم عبد هللا محمد الطائي∆7
الدور االولجید74.287ذكرتحسین عیدو خلف حسو المھركاني8
الدور االولجید70.599ذكرعلي خلیل حسین مصطفى البیاتي9
الدور االولمتوسط69.835انثىجوان زیاد فاضل محمود النجار ∆ 10
الدور االولمتوسط68.939انثىنور لؤي عبدالجبار مجید الطالب∆ 11
الدور االولمتوسط68.338انثىنور محمد احمد عبد هللا  الداوؤدي∆12
الدور االولمتوسط68.120ذكرمصطفى سعد غاوي صالح السلطاني13
الدور االولمتوسط67.637انثىرغد یوسف طیمة وردة ال طیمة∆14
الدور االولمتوسط67.482انثىزینب عزام عبد الجبار عبود الخلف∆15
الدور االولمتوسط66.914انثىایالف ازھر علي فرمان الوكاع∆ 16
الدور االولمتوسط65.959انثىسرى نشوان یاسین طھ الطائي∆17
الدور االولمتوسط65.544ذكرمحمد جمعة علي صالح الجبوري18
الدور االولمتوسط65.003ذكرعبدالمجید عبدالغني عبدالمجید حسین ورقة19
الدور االولمتوسط64.403انثىدالل ولید خالد مجید العبیدي∆ 20
الدور االولمتوسط63.823ذكرعلي میسر حازم عزیز سعدالدین21
الدور االولمتوسط63.719ذكراحمد طھ عبد جاسم الحمداني22
الدور االولمتوسط63.629انثىظفر ضرار سعید مصطفى الجوادي∆23
الدور االولمتوسط63.510انثىنورھان جبار احمد محمد مال∆24
الدور االولمتوسط63.443ذكرمصطفى رعد سعد كاظم المفرجي25
الدور االولمتوسط63.259انثىنور غسان ادریس عبد المعماري∆ 26
الدور االولمتوسط63.231ذكرمحمد عمر فاضل عبدهللا المال زكر27
الدور االولمتوسط62.926ذكراحمد محمد منھل عبد الغني جرجیس الكرجیة28
الدور االولمتوسط62.484انثىجمانة ابراھیم حیدر محمد البگدلي∆ 29
الدور االولمتوسط62.285ذكرقتیبة خالد علي حسین الفھداوي30
الدور االولمتوسط62.117انثىضحى عادل محمدسعید حسن قبالن∆31
الدور االولمتوسط62.069انثىتقى عادل فاضل عبد المجید الراوي∆ 32
الدور االولمتوسط61.546انثىشھد ایدن اسماعیل عبد الكریم االفندي ∆33
الدور االولمتوسط61.147انثىالھام عمر حسن عزیز الزیباري∆ 34
الدور االولمتوسط61.063انثىعقیلة عبدالرزاق زینل خلیل الجوعان∆35
الدور االولمتوسط60.491ذكرمحمد عزت محمدامین حمزة حربو36
الدور االولمتوسط60.382انثىسارة سعدي سعید ابراھیم السبعاوي ∆37
الدور االولمتوسط60.305انثىاصال احمد فاروق فاضل الخلوصھ∆ 38
الدور االولمتوسط60.084انثىایة دحام جسام محمد الخطاب∆ 39
الدور االولمقبول59.937ذكرعبد هللا نجم الدین عبد هللا داؤد ال خوشو40
الدور االولمقبول58.575ذكرمصعب حامد عبد صالح العاني41
الدور االولمقبول58.233انثىریفا رفعت میخا ھرمز بودو∆ 42
الدور االولمقبول55.872انثىوسناء عمر نعمان شفیق المالح∆43
الدور االولمقبول53.193انثىمھا حسین شیخو عزیز شیخو عزیز∆44

ھندسة االلكترونیك



الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید78.515ذكرتوفیق خالد توفیق ایوب المختار1
الدور االولجید77.672ذكراحمد صدیق بكر مرعي العبیدي 2
الدور االولجید76.812ذكرعبدالرحمن مھند جاسم محمد المالخضیر3
الدور االولجید74.621ذكرصھیب ولید سالم سمیر الفھاد 4
الدور االولمتوسط69.686ذكرعبدهللا محمد عجیل حسین اضویخات 5
الدور االولمتوسط66.517ذكرمحمد عماد أمین حسین البیاتي 6
الدور االولمتوسط65.473ذكرسیف سعد احمد محمود الجبوري 7
الدور االولمتوسط65.242انثىرغدة محفوظ یونس مصطفئ المال ذنون∆8
الدور االولمتوسط63.812ذكرعمر سعد دریعي بدر9
الدور االولمتوسط63.102انثىرغد أحمد محمد علي∆10
الدور االولمتوسط62.534ذكرھیثم شمام حسین عبدهللا شمام11
ــم عاشور∆12 ــة ھاشـم ابراھی الدور االولمتوسط61.797انثىأمن
الدور االولمتوسط61.732انثىشیرین بشار غانم كامل ھندي∆13
الدور االولمتوسط61.511انثىضحى یونس سعدهللا عبودي النعیمي∆14
الدور االولمتوسط61.500ذكرمحمود حامد احمد محمد 15
الدور االولمتوسط61.331انثىساره صباح خلف صالح المعماري ∆16
الدور االولمتوسط60.250ذكرعبدهللا قصي محمود حسین محمدامین17
الدور االولمقبول59.782ذكراحمد فالح عبدهللا مالح السھیل18
الدور االولمقبول59.724انثىتغرید سعد محمود عباوي الحمداني∆19
الدور االولمقبول59.696ذكرحسن عرفان سلیم خلیل20
الدور االولمقبول59.650انثىمنار عبدالمجید مظفر مجید دبدوب∆21
الدور االولمقبول59.532ذكرعمر محمد عارف محمد العزاوي22
الدور االولمقبول59.499انثىزینب محمود حامد احمد ∆23
الدور االولمقبول59.459انثىاسیل راجح شاكر داؤد∆24
الدور االولمقبول59.157انثىمروه سعدي خیري احمد∆25
الدور االولمقبول59.005ذكرابراھیم احمد طعمھ محمد26
الدور االولمقبول58.889انثىلندا ریاض محمد حمود السبعاوي∆27
الدور االولمقبول58.590انثىایثار خلیل داود كاظم الجنابي ∆28
الدور االولمقبول58.578انثىسما بشار إیلیا شمعون ھدو ∆29
الدور االولمقبول58.517انثىرواء رافع سرحان علي الحمداني ∆30
الدور الثانيمقبول58.283انثىایات سعد عبدهللا سلطان31
الدور االولمقبول58.232انثىسلوى عماد عبدالحسین شیحان الخفاجي∆32
الدور االولمقبول57.899انثىزھراء سالم سلیمان بدر الطائي∆33
الدور االولمقبول57.883ذكرنور عصام میخا باھي یاكو34
الدور االولمقبول55.729انثىنسرین ھاشم احمد علي علي الیونس∆35

الدورالتقديرمعدل التخرجالجنساالسم الرباعي واللقبت
الدور االولجید جدا83.624انثىاسیل عماد ابراھیم اسماعیل الدباغ∆1
الدور االولجید جدا83.452ذكرمحمد صالح محمد خضیر2

ھندسة النظم والسیطرة



3Δ الدور االولجید جدا81.087انثىزینب فیصل محمد عباوي
4Δ الدور االولجید جدا80.702انثىصفا ریاض حازم محمود الحمداني
الدور االولجید جدا80.654ذكریونس رافع یونس محمدعلي5
6Δ الدور االولجید جدا80.409انثىدینا صالح مصطفى صالح الساعاتي
7Δ الدور االولجید75.876انثىرضاء مھند عبد الخالق عبد الرحمن
8Δ الدور االولجید75.142انثىایة سعود عبود داؤد الشاكر
9Δالدور االولجید74.907انثىرفل عماد عبدالقادر أمین الیوزبكي
الدور االولجید74.526ذكرعلي قادر مھدي احمد العزاوي10
11Δ الدور االولجید73.474انثىامنة احسان عبدهللا محمود
12Δالدور االولجید72.157انثىجیھان ھشام محمدزكي یحیى القاضلي
الدور االولجید71.122ذكرمحمد امجد الیاس خضر العالك13
14Δ الدور االولجید70.092انثىجمان محمد یونس عبدهللا
الدور االولمتوسط69.927ذكرعمار طالب مسربت علي الجمیلي15
الدور االولمتوسط69.419ذكرایمن ابراھیم یونس ابراھیم العبادي16
الدور االولمتوسط69.235ذكرمحمد یاسر عادل طھ طاقة17
الدور االولمتوسط66.755ذكرحسین ھاني نایف یحیى 18
الدور االولمتوسط66.524ذكربكر ایاد سالم ردیني 19
الدور االولمتوسط65.462ذكرمحمد نوفل شیت صفو20
21Δالدور االولمتوسط63.877انثىھدیل صفوان حازم محمد العبدهللا
22Δ الدور االولمتوسط63.724انثىجیھان عبدالوھاب خلف علي
23Δ الدور االولمتوسط62.060انثىھند خالد متعب جدیع الشمري
24Δ الدور االولمتوسط61.672انثىسارة عبدالقادر امجد محمد شنشل
الدور االولمتوسط61.163ذكرعبدالرحمن عدنان عبد الرحمن محمد  25
الدور االولمتوسط60.647ذكرزیاد خلیل محمد علي المشھداني26
27Δ الدور الثانيمتوسط60.379انثىنجوى محمد عبد الرحمن داؤود الیاسین
الدور الثانيمقبول59.817ذكراحمد قحطان نعمان ابراھیم الخطیب28
الدور االولمقبول59.805ذكراسامھ نور الدین نعمھ نجم چوالغ29
30Δ الدور الثانيمقبول59.666انثىسارة ھاشم محمد حسین
الدور الثانيمقبول59.29ذكرعبد القادر نوري اسماعیل شاھر العبیدي31
الدور االولمقبول58.762ذكرحذیفة ضاري محمود منادي محمود32
الدور االولمقبول58.534ذكرعبدهللا ناطق عبدهللا مطر33
الدور الثانيمقبول57.612ذكرحارث علي احمد عبدهللا34
الدور الثانيمقبول57.506ذكریونس احمد الیاس یونس35
الدور الثانيمقبول56.235ذكرمحمد لیث اسماعیل محمود الراوي36
الدور الثانيمقبول56.007ذكرطھ توفیق عماش جاسم الحدیثي37
الدور الثانيمقبول55.052انثىعبیر علي شكر رشو38
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