
الدورالمعدلالجنساالسم الرباعيت
االولجید جدا82.246ذكرمھند حسام الدین أحمد یونس1
االولجید76.910ذكرمروان ماجد غانم محمد 2%
االولجید74.298ذكرزید عبد الرزاق عبد المحسن مدھاس 3
االولجید74.026انثىتقى معاذ عبد الغني عبد هللا ∆4
االولجید73.934ذكرذاكر ثامر یوسف یاسین 5
االولجید73.530ذكرمحمد رمزي جاسم حمد6
االولجید73.510ذكرھشام عبد الوھاب محمد یونس 7%
االولجید71.794انثىمفاز ضرغام محمد محمود ∆8
االولجید70.555انثىمریم قصي عبد القادر عبد الرحمن ∆9

االولمتوسط69.823ذكرحیدر معن یحیى عبد هللا10
االولمتوسط68.996انثىسارة قصید أحمد شیت ∆ 11
االولمتوسط68.336انثىحنان حازم حمزة حسین ∆ 12
االولمتوسط68.197انثىجیمن حسین جلبي أسعد ∆ 13
االولمتوسط68.131ذكرعمر طالب صالح إبراھیم الخطیب * 14
االولمتوسط66.431ذكرارقم محمد شریف سعید15
االولمتوسط65.892انثىشھد حسین محمد مصطفى ∆16
االولمتوسط65.201انثىسارة منیب یونس فتحي ∆17
االولمتوسط65.113ذكرعمر باسل عبد المجید جاسم 18
االولمتوسط65.013انثىأیة فیصل جعفر محمد ∆19
االولمتوسط64.858انثىإیالف مازن زامل ھایس ∆ 20
الثانيمتوسط64.836انثىفاطمة ھالل نافع سعید ∆21
االولمتوسط63.740انثىنور یحیى معن محمود ∆22
االولمتوسط63.610انثىمیسم كمال محمود یاسین ∆23
االولمتوسط63.543انثىأمنة مازن زامل ھایس ∆ 24
االولمتوسط62.713انثىشھد حسام الدین عبد الحلیم أحمد ∆25
االولمتوسط62.577انثىأسماء صباح محمد جواد ∆26
االولمتوسط62.279ذكرعبد الحق محمد تقي محمد خضر27
االولمتوسط61.976انثىمریم ھشام شكر محمود ∆ 28
االولمتوسط61.625انثىزینة نبیل صالح یونس ∆29
االولمتوسط61.481انثىنور خلیل یونس أحمد ∆30
االولمتوسط61.427انثىنسرین إسماعیل سیتو محمد صالح ∆ 31
االولمتوسط61.340انثىفاطمة زاھر سعد الدین عثمان ∆32
االولمتوسط60.646انثىرشا بشار محمد بشیر ∆33
االولمتوسط60.163انثىمنار ریاض محمد محمد ∆ 34
االولمتوسط60.026انثىإیمان عماد محمد أحمد ∆ 35
االولمتوسط60.016انثىریم مروان سالم أیوب ∆36
الثانيمقبول59.664ذكرعمر أنمار أحمد سعید #  &37
االولمقبول59.533انثىدالیا أحمد إبراھیم داؤد ∆ 38
االولمقبول59.412انثىنور طارق محمود عبد هللا ∆ *39

ھندسة االتصاالت
جامعة نینوى / كلیة ھندسة األلكترونیات



االولمقبول58.361ذكرأحمد مثنى حسین جاسم 40
االولمقبول58.294انثىدعاء عبد الباسط محمد بكر ∆ 41
االولمقبول58.109انثىصفا عز الدین ذنون غزال ∆ 42
االولمقبول57.949ذكرأشرف وافر صالح محمود 43
االولمقبول57.927ذكرحسن رعد علي محمد 44
االولمقبول57.769ذكرأنور سعدون سلیم علي45
االولمقبول57.663انثىزھراء علي طھ خضر ∆ 46
الثانيمقبول57.465انثىرشا سوري محمود سعید ∆  47
الثانيمقبول57.297انثىخدیجة جاسم علي بكر ∆ 48
االولمقبول57.024انثىزینب طارق جھاد سلیمان ∆49
االولمقبول56.985انثىرند صباح اسماعیل عزیز ∆50
االولمقبول56.857انثىظبیة سعد عبدالمحسن محمد ∆51
االولمقبول56.664انثىرند فارس سعد هللا قاسم ∆ 52
االولمقبول56.341انثىإسراء ھاشم یونس محسن ∆ 53
الثانيمقبول56.202انثىدعاء حازم حسن علي ∆ 54#
االولمقبول56.115انثىكازین أنس عصمان مصطفى ∆ 55
االولمقبول55.869ذكرعمر غانم سالم خضر*56
الثانيمقبول55.828ذكربالل حامد عبید حسین57
االولمقبول55.744ذكرعبیدة سعد عبد هللا حمدان 58#
االولمقبول55.619ذكرمثنى عبدالعزیز عبداللطیف عبدالعزیز % 59
االولمقبول55.561انثىدعاء صباح سعید فتاح ∆ # *60
الثانيمقبول55.493انثىزینة ثائر محمد جرجیس ∆ 61#
الثانيمقبول55.262انثىشھد نبیل عثمان یحیى  ∆62#
الثانيمقبول55.000انثىأسل نصیر سالم إسماعیل ∆ 63#
الثانيمقبول54.886ذكرعلي رافع أیوب حسین &64
االولمقبول54.177انثىمروة شامل خطاب عمر  ∆*65
الثانيمقبول53.931ذكریاسر جاسم محمد شفیق 66#
الثانيمقبول53.014انثىھالة موفق توفیق موسى ∆ 67#



ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة
الدورالمعدلالجنساالسم الرباعيت
 األولجید جدا84.665أنثىنور رائد محمود أحمد 1
 األولجید79.531ذكرمصطفى مداح إبراھیم إسماعیل  2
 األولجید79.414أنثىإیمان ھاني عناد حامد 3
 األولجید77.382أنثىسجى تمیم فخري محمد صالح 4
 األولجید74.229ذكرعالء خلیل إبراھیم رمضان5
 األولجید73.511أنثىھیا سعود عبد المحسن خلیل  6
 األولجید73.336ذكرحمزة فازع داغر أمین 7
 األولجید72.556أنثىدعاء بسمان یونس حمید  8
 األولجید72.466أنثىإسراء أحمد جرجیس محمد 9

 األولجید72.332أنثىریم خزعل أمین حسین 10
 األولجید71.929أنثىریم خالد ناصر محمود  11
 األولجید71.150أنثىنور زیاد طارق حقي 12
 األولمتوسط69.222ذكرأحمد نبیل حمید رشید13
 األولمتوسط68.558ذكرأوس رضوان غازي أحمد14
 األولمتوسط68.159ذكرسعد ضیاء الدین علي محمد صالح15
 األولمتوسط66.677أنثىعال ھاني فتحي سلطان  16
 األولمتوسط66.385أنثىعال أمیر غانم حسن 17
 األولمتوسط65.988أنثىرویدة یوسف حنا شعیا 18
 األولمتوسط64.713أنثىالرا سالم عبد سعید الشعار   19
 األولمتوسط64.578أنثىصبا سعد مالو حسین  20
 األولمتوسط64.301ذكرالفاروق رعد عبد الفتاح حمید21
 األولمتوسط62.436ذكرعبد الرحمن محمد صالح عطیة علي22
 األولمتوسط62.046أنثىزینة عمر عبد الجواد حسین   23
 األولمتوسط61.667ذكرأحمد یونس أحمد صالح 24
 األولمتوسط61.502ذكرساندرو أدیب كرومي فتوحي 25
 األولمتوسط60.255ذكرمحمد أحمد خلیل ذیاب 26
 الثانيمتوسط60.188ذكربالل عمر أكرم قاسم 27
 األولمقبول59.982أنثىھند خالد محمد نجیب محمود  28
 األولمقبول59.757أنثىرشا خالد عبد العزیز عبد الرحمن  29
 األولمقبول59.722ذكرمحمد صباح حسن رجب 30
 األولمقبول59.608أنثىمریم ھیثم سالم سعید 31
 الثانيمقبول59.607أنثىمیسم نشوان صالح عزیز 32
 األولمقبول59.077ذكرقاسم ضیاء محمد قاسم 33
 الثانيمقبول59.069ذكرلیث سعدي سلمان أحمد34
 األولمقبول58.662أنثىسارة مھیب عبد حامد 35
 األولمقبول58.571أنثىرؤى جمال الدین عبد الرزاق سعید 36
 األولمقبول58.303أنثىرویدة بطرس كرومي حنا  37
 األولمقبول57.893ذكرعمر إبراھیم عطیھ حسین 38



 الثانيمقبول57.172أنثىنور رضوان ھاشم خلیل  39
 األولمقبول57.052أنثىإیمان محمد یوسف محمود   40
 الثانيمقبول56.603أنثىإیمان محمد یونس عبد الفتاح 41
 الثانيمقبول56.195انثىزینب عادل ھادي كوثر   42
 الثانيمقبول54.996أنثىزینب دحام عبدالھادي مصطفى  43
 الثانيمقبول54.597أنثىإسراء سعید محمد حمدان  44
 الثانيمقبول54.065أنثىمروة یونس أحمد علیوي  45
 األولمقبول53.311أنثىسرى خالد عبد هللا جراح  46

ھندسة االلكترونیك
الدورالمعدلالجنساالسم الرباعيت
االولجید جدا82.095ذكرمعتصم ھزاع اسماعیل محمود1
االولجید جدا80.977ذكرسیف حسن شیت ذیاب2
االولجید73.788ذكرصفوان عبدالسالم یونس بالل 3
االولجید73.281ذكرعبد الرحمن محمد جمعة محمد4
االولمتوسط67.481ذكرعبدالرحیم ریاض عبدالرحیم جرجیس*5
االولمتوسط66.745ذكرمصطفى محمد مصطفى دعبول6
االولمتوسط65.900ذكرانور أیاد غانم شریف7
االولمتوسط65.092انثىنغم سعدي حسین محمد ∆8
االولمتوسط64.985ذكرصھیب محمود بكر محمود9



االولمتوسط64.656انثىجیھان لقمان جاجان سلطان ∆10
االولمتوسط63.581انثىفاتن فاروق احمد سعید ∆11
االولمتوسط63.318ذكراحمد إبراھیم خضر محمود12
االولمتوسط63.278انثىرؤى درید حنا داؤد ∆13
االولمتوسط62.486انثىخالدة علي صالح عباس ∆14
االولمتوسط61.884انثىیاسمین محسن علي خلف ∆15
االولمتوسط61.688ذكراحمد عبد المنعم أحمد علیوي16
االولمتوسط61.079انثىسراب اكرم اسماعیل آرتین ∆17
االولمتوسط60.936انثىرشا محمد سعید داؤد ∆18
الثانيمتوسط60.809ذكرابراھیم محمد علي عبد 19#
االولمتوسط60.295ذكرمحمود عبد الباسط أحمد محمود20
االولمتوسط60.242انثىنور خالد ذنون علي ∆21
االولمقبول59.979انثىامنھ ناطق احمد عبدهللا ∆22
االولمقبول59.794ذكرعمار حسین عبد هللا خمیس 23#
االولمقبول59.406انثىزینب عبد الغني الیاس حسن ∆24
الثانيمقبول59.292ذكراحمد خلیل حجي یوسف الولي25
االولمقبول59.113انثىدالل سعد محسن یونس ∆26
االولمقبول58.840انثىریم صالح الدین حسن حسین ∆27
االولمقبول58.766ذكراحمد فارس عبد العزیز عبد الرحمن28
االولمقبول58.244انثىایمان عبدالھادي محمد یونس ∆ 29
االولمقبول58.219انثىدالیا محمود محمد عبد ∆ 30
الثانيمقبول57.822انثىامنة منذر نوري عبد هللا ∆ 31#
االولمقبول57.743انثىنور أحمد طھ عبد الرحمن ∆32
االولمقبول57.719انثىبنار دلشاد عثمان عبدهللا ∆33
االولمقبول57.420ذكرسیف حكمت محمد امین طھ 34
الثانيمقبول57.367انثىوھبیة محمد سلیم محمد طاھر ∆ 35#
الثانيمقبول57.354انثىرحمة محمد یحیى عبدهللا ∆ 36#
الثانيمقبول57.326انثىسماح یونس حامد یونس ∆37
االولمقبول56.725ذكرمحمد قصي عبد الجبار رشاد 38#
االولمقبول56.408انثىساره اسید ابراھیم ذنون ∆39
االولمقبول56.238ذكرمصطفى ریاض عبدهللا شاھین 40#
االولمقبول55.243انثىشھد أكرم طلب محمد ∆ 41#
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