
سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

79,6162017/2016االولصباحً انثىعراقٌةحوراء عبد الغنً مهدي ساجتهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد1

75,4402017/2016االولصباحً انثىعراقٌةزبٌدة رائد علً عبد الرسولهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد2

73,1172017/2016االولصباحً انثىعراقٌةصبا احمد عبد الكرٌم محمدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد3

72,562017/2016االولصباحً انثىعراقٌةزٌنب محسن جبر لطٌفهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد4

72,2462017/2016االولصباحً انثىعراقٌةهناء جابر لطٌف حسنهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد5

71,5742017/2016االولصباحً انثىعراقٌةنبأ سمٌر عارف حدٌدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد6

71,3712017/2016االولصباحً انثىعراقٌةغفران باسم مدب علوانهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد7

70,1522017/2016االولصباحً انثىعراقٌةبدراء حسٌن حمزة حمودهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد8

69,9522017/2016االولصباحً انثىعراقًفنار صفاء حسٌن جوادهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد9

69,3082017/2016االولصباحً انثىعراقًاسراء خضٌر عبود محمدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد10

68,5642017/2016االولصباحً انثىعراقٌةسارة حامد دوشان هانًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد11

66,9902017/2016االولصباحً انثىعراقًحسناء شرٌف احمد عباسهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد12

66,5482017/2016االولصباحً انثىعراقٌةعذبة منذر علً مطلكهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد13

66,4862017/2016االولصباحً ذكرعراقٌةامٌر رؤوف كشوش سعٌدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد14

66,3812017/2016االولصباحً ذكرعراقٌةمحمد سعدي ردٌف داودهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد15

65,3912017/2016االولصباحً انثىعراقٌةشهد محمد رضا عبد اللطٌفهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد16

65,2032017/2016االولصباحً ذكرعراقًفٌصل باسل عبد الكرٌم مرعًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد17

64,7302017/2016االولصباحً انثىعراقٌةحوراء كرٌم طعٌمة عبد الحسٌنهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد18

64,5282017/2016االولصباحً انثىعراقًزٌنة طالب كرٌم هاشمهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد19

64,0072017/2016االولصباحً انثىعراقًحنٌن جابر مجبل سلومًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد20

62,8912017/2016االولصباحً انثىعراقٌةعائشة محمود صالح هاللهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد21

62,5602017/2016االولصباحً انثىعراقٌةنور الهدى خالد سعد هللا بكرهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد22

62,5132017/2016االولصباحً ذكرعراقٌةعلً حسٌن كاظم جبرهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد23

61,3322017/2016االولصباحً انثىعراقٌةزٌنب حازم مشرف نزالهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد24

61,2872017/2016االولصباحً ذكرعراقٌةعلً جابر خلٌف صبحهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد25

59,8942017/2016االولصباحً انثىعراقٌةسارة موفق مهدي صالحهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد26

57,5662017/2016االولصباحً انثىعراقٌةفاطمة رٌاض نجم عبودهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد27

57,1562017/2016االولصباحً انثىعراقٌةشمس علً ابراهٌم جبرهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد28

  (للدراسة الصباحٌة)  2017/2016للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة الطب الحٌاتً 



سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

86,2432017/2016االولصباحً انثىعراقٌةاصالة محمد عبد الحسن عبد الرضاهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد1

78,3932017/2016االولصباحً انثىعراقٌةسرى حٌدر حسٌن علٌويهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد2

77,4562017/2016االولصباحً انثىعراقٌةاٌات رشٌد غضبان ناصرهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد3

74,3622017/2016االولصباحً ذكرعراقًمصطفى كمال حسٌن علًهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد4

72,4332017/2016االولصباحً انثىعراقٌةعبٌر سعد الدٌن خضٌر عباسهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد5

66,1502017/2016االولصباحً ذكرعراقًحسٌن عبد الكرٌم جاسم رضاهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد6

65,9592017/2016االولصباحً انثىعراقٌةنور عبد الواحد صاحب علًهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد7

65,8732017/2016االولصباحً انثىعراقٌةمرٌم حسٌن محسن سلمانهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد8

63,5902017/2016االولصباحً ذكرعراقًولٌد خالد شهاب احمدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد9

62,7572017/2016االولصباحً ذكرعراقًاحمد لطٌف صالح حمدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد10

57,9022017/2016االولصباحً انثى عراقٌة انسام عبد حسن طاهر هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد11

57,0872017/2016االولصباحً انثىعراقٌةامال شاكر محمود ابراهٌمهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد12

54,5412017/2016االولصباحً ذكرعراقًعلً محمد شهاب شوكةهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد13

سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

57,9502017/2016االولصباحً انثىعراقٌةدعاء رحٌم جمٌل علًهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد1

57,8372017/2016االولصباحً انثىعراقٌةكوثر شهٌد جبر جالبهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد2

56,0272017/2016االولصباحً ذكر عراقً اوس جواد سلٌمان فرج هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد3

(للدراسة الصباحٌة)  2017/2016للعام الدراسً /الدور االول/فرع هندسة المعلومات و وسائط االتصاالت المتعددة /  قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت

 (للدراسة الصباحٌة)  2017/2016للعام الدراسً / الدور االول /            قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت 



سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسم الكلٌة جامعةت

75,5482017/2016االولصباحًانثىعراقٌةفرح فرٌد زٌن العابدٌن شهبازهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد1

75,1942017/2016االولصباحًانثىعراقٌةانسام ٌحٌى خمٌس جوادهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد2

70,0992017/2016االولصباحًانثىعراقٌةرٌم حٌدر اسماعٌل خلٌلهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد3

69,6692017/2016االولصباحًانثىعراقٌةرقٌة فرٌد طالب خضٌرهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد4

69,4982017/2016االولصباحًانثىعراقٌةنور عبد الوهاب رزاق حسنهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد5

69,4562017/2016االولصباحًانثىعراقٌةامنه علً ابراهٌم كاظمهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد6

69,3442017/2016االولصباحًانثىعراقٌةبسمة قاسم محمد حزندارهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد7

68,2432017/2016االولصباحًانثىعراقٌةمودة منذر ابراهٌم حربًهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد8

65,1662017/2016االولصباحًانثىعراقٌةدانٌة محمد حسٌن علجهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد9

63,6142017/2016االولصباحًانثىعراقٌةهبة عصام فلٌح حسنهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد10

61,8482017/2016االولصباحًانثىعراقٌةلبنى ماجد حامد عبد هللاهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد11

60,4352017/2016االولصباحًانثىفلسطٌنٌةسارة باسم لطفً محمودهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد12

59,3362017/2016االولصباحًانثىعراقٌةرٌام ناطق احمد فزعهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد13

59,1262017/2016االولصباحًذكرعراقًاحمد طالل صادق عبد الغفورهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد14

58,7392017/2016االولصباحًانثىعراقٌةاالء ٌعقوب ٌوسف محمدهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد15

56,3322017/2016االولصباحًانثىعراقٌةشجن نصٌر عباس هاديهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد16

 (للدراسة الصباحٌة)  2017/2016للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المٌكاترونٌكس



سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

86,4822017/2016االولصباحً انثىعراقٌةدٌنا عبد الرحمن صالح محمدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد1

83,3282017/2016االولصباحً انثىعراقٌةٌثرب سعدي حسٌن ابراهٌمالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد2

81,8332017/2016االولصباحً انثىعراقٌةاسٌل كاظم مظلوم زنٌدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد3

78,7372017/2016االولصباحً انثىعراقٌةنبأ سعد محمود مرٌوشالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد4

78,5272017/2016االولصباحً انثىعراقٌةنور هاشم جعفر جوادالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد5

77,1362017/2016االولصباحً ذكرعراقًمؤمن عصام عبد السالم شاكرالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد6

76,0592017/2016االولصباحً انثىعراقٌةمروة ناظم حسن محمدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد7

72,3642017/2016االولصباحً ذكرعراقًامٌر جواد خلف حسٌنالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد8

69,1852017/2016االولصباحً انثىعراقٌةزٌنب سلمان داوود منصورالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد9

65,7912017/2016االولصباحً انثىعراقٌةمروة اٌاد خلٌل ناجًالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد10

64,0972017/2016االولصباحً انثىعراقٌةرغد حاتم عبٌد كاظمالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد11

63,1352017/2016االولصباحً انثىعراقٌةشهد خالد عبد الغفار عبد الكرٌمالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد12

سنة التخرج  المعدلالدورنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

79,8782017/2016االولصباحًانثى عراقٌة اسراء حمزة بدٌوي مشجل هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد1

78,7222017/2016االولصباحًذكرعراقً احمد نجاح عبد الرزاق عارفهندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد2

76,2352017/2016االولصباحًانثى عراقٌة سارة عباس لطٌف محمود هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد3

73,6492017/2016االولصباحًانثى عراقٌة مرٌم مجٌد رخٌص اسماعٌل هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد4

67,2642017/2016االولصباحًذكرعراقً زٌد علً عبد االمٌر عبد الحسٌن هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد5

67,2112017/2016االولصباحًانثى عراقٌة منى عبد الرزاق سٌد دروٌشهندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد6

66,0552017/2016االولصباحًانثى عراقٌة اسراء تعبان حمه خان علً هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد7

64,4412017/2016االولصباحًذكرعراقً عبد هللا عدي خالد عباسهندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد8

61,8842017/2016االولصباحًانثى عراقٌة هبة عبد السالم عبد الرحمن رشٌد هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد9

60,0522017/2016االولصباحًذكرعراقً عمار رٌاض علً جبار هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد10

59,7742017/2016االولصباحًانثى عراقٌة حنٌن خضر فاضل حسٌن هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد11

 (للدراسة الصباحٌة)  2017/2016للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة عملٌات التصنٌع 

 (للدراسة الصباحٌة)  2017/2016للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌة 




