
سنة التخرج المعدلالدور القبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

79.4252015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة سرى عبد الحسٌن كاظم جواد هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد1

78.0652015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة زٌنة شهاب احمد صبار هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد2

77.0162015/2014االولمركزيصباحً ذكرعراقً امٌر هشام مجٌد عرٌبًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد3

75.0492015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة عائشة ضٌاء الدٌن عبد هللا محمدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد4

72.9582015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة نور جبار سلمان علًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد5

69.6552015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة هدٌل عقٌل لفته جبارهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد6

68.9852015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة سحر سعدون بكر حسنهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد7

صباحً ذكرعراقًعمار زٌنل عبو علًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد8
اصحاب شهادات 

معادلة
68.5232015/2014االول

68.0092015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة هبه ضٌاء عبد االمٌر عمرانهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد9

67.1652015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة ثرٌا سمٌر عباس داغرهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد10

67.0212015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة حنان مثنى عدنان شاكرهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد11

64.6072015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة حنٌن فالح سلمان رمٌضهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد12

63.942015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة نور حمزه جري صبارهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد13

61.2132015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة دعاء ٌاسر عبد السادة عبٌدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد14

60.4392015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة رؤى احمد ثجٌل مطلكهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد15

59.4882015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة دعاء ٌاسر علً عبد هللاهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد16

59.372015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة نور حسن هادي سلمانهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد17

59.2062015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة مرٌم علً جواد كاظمهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد18

57.9642015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة فاطمة علً هاشم جاسمهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد19

56.8932015/2014االولمركزيصباحً ذكرعراقًسامان حمٌد مجٌد موسىهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد20

  (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة الطب الحٌاتً 



سنة التخرج المعدلالدور القبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

68.8942015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة هالة فاضل علٌوي ناصر هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد1

67.0182015/2014االولمركزيصباحً ذكرعراقً حسن نعٌم حسن محمدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد2

صباحً ذكرعراقًعبد الرحمن قتٌبة عبد الستار اسحقهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد3
اصحاب شهادات 

معادلة
63.3662015/2014االول

61.142015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة نور عامر رؤوف رجبهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد4

57.7432015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة زٌنب عناد صبار محمدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد5

55.8712015/2014االولمركزيصباحً ذكرعراقًعلً محمد عبد الكاظم محمدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد6

سنة التخرج المعدلالدور القبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

74.4712015/2014االولمركزيصباحً انثىعراقٌة زٌنب كاظم جواد بسالة هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد1

63.1992015/2014االولمركزيصباحً انثىعراقٌة سارة جمال حسن عبد هللا هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد2

61.7032015/2014االولمركزيصباحً ذكر عراقً سالم محمد عبد الرحٌم علً هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد3

60.8252015/2014االولمركزيصباحً انثىعراقٌة امنة عادل هاشم عجالن هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد4

59.5372015/2014االولمركزيصباحً ذكر عراقً وسام عبد الحسٌن مهتلف عبودهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد5

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

83.9212015/2014االولمركزيصباحًذكر عراقً اوكر زٌا عمانوئٌل ٌوخنا هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد1

80.7912015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة نغم محمد عبد الرضا ناصر هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد2

75.4862015/2014االولقناة المتمٌزٌنصباحًذكر عراقًنوفل نجم عبد هللا عودةهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد3

68.4632015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة هالة جبار عبد الواحد كرٌمهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد4

(للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً /الدور االول/فرع هندسة المعلومات و وسائط االتصاالت المتعددة /  قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور االول /            قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت 

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المٌكاترونٌكس



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

68.3222015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة اٌات عبد اللطٌف حسٌن ابراهٌم هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد5

67.2172015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة سارة سلمان داود سالم هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد6

66.3142015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة ثناء حسن توفٌق نصٌف هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد7

66.1192015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة هدٌل مزاحم مجبل راشد هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد8

65.1342015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة فرح علً عبد محمدهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد9

65.1112015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة حنٌن علً حمٌد شاكر هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد10

63.7072015/2014االولمركزيصباحًذكر عراقًمحمد انور خلٌل ابراهٌم هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد11

63.5722015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة رسل محمد نعٌمة سلمان هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد12

61.7582015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة سرى محمود ابراهٌم هرمز هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد13

سنة التخرج المعدلالدور القبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

74.2672015/2014االولمركزيصباحً ذكرعراقً مصطفى اوج حقً احمد الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد1

73.4772015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة سارة عامر قاسم فاضل الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد2

67.8752015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة مسرة مصطفى حماد مصطفى الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد3

67.4442015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة علٌاء رضا كاظم حمدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد4

67.4082015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة ابتهاج شرٌف عبد العزٌز جابرالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد5

65.8012015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة زهراء فالح حسٌن برغش الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد6

63.7542015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة سهاد سمٌر جاسم محمد الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد7

63.0142015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة سمٌة عبد الكاظم حسٌن حمدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد8

60.1692015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة عفت علً عبد هللا احمد الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد9

60.0972015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة مروج زهٌر سامً رشٌد الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد10

60.0842015/2014االولمركزيصباحً ذكرعراقً فهد صباح محمٌمٌد جاسم الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد11

59.4862015/2014االولمركزيصباحً انثى عراقٌة نور ثامر حسن محمد علً الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزمًبغداد12

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌة 

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المٌكاترونٌكس



سنة التخرج المعدل الدورالقبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

79.6822015/2014االولمركزيصباحًذكرعراقً ٌاسر اٌاد هادي هاشم هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً بغداد1

76.5562015/2014االولمركزيصباحًذكرعراقً عمر جاسب كاظم جبرهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً بغداد2

67.8072015/2014االولمركزيصباحًذكرعراقً حٌدر قٌس محمد علً سلمان هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً بغداد3

66.8492015/2014االولمركزيصباحًانثىعراقٌة بلسم قاسم عبد مهدي هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً بغداد4

61.1812015/2014االولمركزيصباحًانثى عراقٌة بدور فاضل عباس جبارهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً بغداد5

سنة التخرج المعدلالدور القبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

57.762015/2014الثانً مركزي صباحً ذكرعراقً عبد هللا جواد داود سلمانهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد1

53.4672015/2014الثانً مركزي صباحً انثى عراقٌة دعاء عبد الرضا مجٌد حسون هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزمًبغداد2

سنة التخرج المعدلالدور القبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

63.5952015/2014الثانً مركزي صباحً انثى عراقٌة تبارك عبد العظٌم عبد العباس راهً هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد1

57.3522015/2014الثانً قناة المتمٌزٌنصباحً ذكرعراقً عمار عبد هللا عباس علوانهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد2

56.8442015/2014الثانً مركزي صباحً انثى عراقٌة سجى علً عبد الرسول امٌن هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد3

52.4152015/2014الثانً مركزي صباحً انثى عراقٌة تقى سمٌر علٌوي محمد هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد4

51.8862015/2014(تكمٌلً )الثانً مركزي صباحً انثى عراقٌة رفل سالم جواد ناجً هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزمًبغداد5

  (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور الثانً / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة الطب الحٌاتً 

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور الثانً /            قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت 

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة عملٌات التصنٌع 



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

67.1462015/2014الثانً مركزيصباحًانثىعراقٌة ظالل حسن كرٌم حسنهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد1

56.4392015/2014الثانً مركزيصباحًانثىعراقٌة هٌا فارس حسن جوديهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزمًبغداد2

سنة التخرج المعدل الدورالقبولنوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة جامعةت

61.0452015/2014الثانً مركزي صباحًانثى عراقٌة ابتهال عنوان نده ناٌل هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد1

59.6632015/2014(تكمٌلً )الثانً مركزي صباحً ذكر عراقً لؤي غالب امان حٌدرهندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد2

56.5782015/2014الثانًمركزي صباحً ذكر عراقً حسٌن علً مهدي علً هندسة التصنٌع المؤتمت هندسة الخوارزمً بغداد3

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور الثانً / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم ههندسة التصنٌع المؤتمت 

 (للدراسة الصباحٌة)  2015/2014للعام الدراسً / الدور الثانً / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المٌكاترونٌكس


