
اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة85.32013/2014االولصباحً انثىعراقٌةهبة فٌصل مهدي جاسم هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة81.832013/2014االولصباحً ذكرعراقًحٌدر هشام مجٌد عرٌبًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة72.912013/2014االولصباحً انثىعراقٌةدٌنة عدنان عبد الكرٌم عبطانهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة71.982013/2014االولصباحً انثىعراقٌةلٌنة حمدي علٌوي فٌاضهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم4ً

السالم والتنمٌة70.92013/2014االولصباحً انثىعراقٌةفاتن علً حسن اعبدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم5ً

السالم والتنمٌة70.522013/2014االولصباحً ذكرعراقًمنهل محمود سلمان قاسم هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم6ً

السالم والتنمٌة70.12013/2014االولصباحً انثىعراقٌةنور شاكر سلطان جاسمهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم7ً

السالم والتنمٌة69.282013/2014االولصباحً ذكرعراقًحسٌن كاظم سعدون هلٌل هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم8ً

السالم والتنمٌة67.682013/2014االولصباحً انثىعراقٌةدعاء قصً محمد سعودهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم9ً

السالم والتنمٌة66.092013/2014االولصباحً انثىعراقٌةسماء عبد المجٌد حمٌد حمدهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم10ً

السالم والتنمٌة65.692013/2014االولصباحً انثىعراقٌةفرح رزاق كاظم ابراهٌم هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم11ً

السالم والتنمٌة65.032013/2014االولصباحً ذكرعراقًمعتصم محمد عبد المطلب جاسم هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم12ً

السالم والتنمٌة63.542013/2014االولصباحً انثىعراقٌةنور سعد عذاب فرحان هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم13ً

السالم والتنمٌة61.712013/2014االولصباحً انثىعراقٌةغدٌر اكثم حسن علًهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم14ً

السالم والتنمٌة58.762013/2014االولصباحً انثىعراقٌةنورس حسٌن حمٌد معارجهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم15ً

السالم والتنمٌة58.372013/2014االولصباحً انثىعراقٌةزبٌدة محمود صاحب طعمة هندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم16ً

اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة81.5652013/2014االولصباحً انثىعراقٌة ارٌج اٌاد صالح جعفر هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة76.5582013/2014االولصباحً انثىعراقٌة هدٌل سامً عبد ناصر هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة63.5852013/2014االولصباحً انثىعراقٌة اٌة عبد الحمٌد ابراهٌم احمدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة61.3352013/2014االولصباحً انثىعراقٌة دٌنا عبد هللا بحر فٌاض هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم4ً

السالم والتنمٌة58.1512013/2014االولصباحً انثىعراقٌة سرى عدنان طعمة علًهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم5ً

  (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة الطب الحٌاتً 

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور االول /            قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت 



اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة71.142013/2014االولصباحً ذكرعراقًحٌدر ضٌاء عبد الحسٌن جمعةهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة68.0452013/2014االولصباحً انثىعراقٌة ناسٌن حسٌن كاظم كون هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة67.3312013/2014االولصباحً انثىعراقٌة نور علً رشٌد عبد الصاحبهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة61.7522013/2014االولصباحً انثىعراقٌة مرٌم علً حسٌن عنتٌكهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم4ً

السالم والتنمٌة61.0032013/2014االولصباحً ذكرعراقًحٌدر حسن علً مطلكهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم5ً

السالم والتنمٌة60.2282013/2014االولصباحً ذكرعراقًاحمد هالل عبد الرضا موسى هندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم6ً

السالم والتنمٌة58.5832013/2014االولصباحً ذكرعراقًجلٌل ٌوسف حمود فهدهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم7ً

اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسم الكلٌة ت

السالم والتنمٌة87.0882013/2014االولصباحًذكرعراقًٌحٌى غفران خضر علً هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة80.9932013/2014االولصباحًذكرعراقًحٌدر اسامة داود سلٌمانهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة77.7392013/2014االولصباحًذكرعراقًاٌهاب بسام عبد القادر عبد الستار هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة74.7962013/2014االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان حسن عٌسى علً هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم4ً

السالم والتنمٌة74.0242013/2014االولصباحًذكرعراقًاحمد عبد الحسن هادي محمدهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم5ً

السالم والتنمٌة73.6092013/2014االولصباحًذكرعراقًطاهر ساجت طاهر حسٌنهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم6ً

السالم والتنمٌة73.1972013/2014االولصباحًانثىعراقٌةحنان عبد الحمزة حسٌن عٌادةهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم7ً

السالم والتنمٌة69.3782013/2014االولصباحًانثىعراقٌةشهد ٌوسف حسن ٌوسفهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم8ً

السالم والتنمٌة68.9772013/2014االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب احسان سلٌم محمد رؤوف هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم9ً

السالم والتنمٌة67.692013/2014االولصباحًذكرعراقًحسن عٌاد ابراهٌم مهديهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم10ً

السالم والتنمٌة65.0342013/2014االولصباحًانثىعراقٌةبراء عصام موسى سعٌد هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم11ً

السالم والتنمٌة65.3552013/2014االولصباحًانثىعراقٌةمأثر صفاء حسٌن عبد هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم12ً

السالم والتنمٌة63.1032013/2014االولصباحًانثىعراقٌةهدى طالب نجم عكلة هندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم13ً

السالم والتنمٌة57.7022013/2014االولصباحًانثىعراقٌةمروة جمال منسً جدوعهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم14ً

(للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً /الدور االول/فرع هندسة المعلومات و وسائط االتصاالت المتعددة /  قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المٌكاترونٌكس



اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة 75.6882013/2014االولصباحً انثىعراقٌةنور احسان عبد زغٌر الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة 75.1922013/2014االولصباحً انثىعراقٌةمً منٌر اسماعٌل عفاتالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة 73.4152013/2014االولصباحً انثىعراقٌةدعاء رعد سعد كاظم الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة 70.8722013/2014االولصباحً انثىعراقٌةاٌات سوادي جاسم عبود الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم4ً

السالم والتنمٌة 63.8622013/2014االولصباحً انثىعراقٌةسرى جاسم محمد برٌج الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم5ً

السالم والتنمٌة 63.7832013/2014االولصباحً انثىعراقٌةرونق مجٌد حمٌد رشٌدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم6ً

السالم والتنمٌة 63.4362013/2014االولصباحً انثىعراقٌةنور عادل ارحٌم فنجان الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم7ً

السالم والتنمٌة 61.8572013/2014االولصباحً انثىعراقٌةهبة حسٌن مجٌد زغٌر الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم8ً

السالم والتنمٌة 61.4432013/2014االولصباحً انثىعراقٌةصابرٌن ثامر حمٌد حسون الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم9ً

السالم والتنمٌة 59.0642013/2014االولصباحً انثىعراقٌةلبنى بدٌع محمد غائبالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم10ً

السالم والتنمٌة 57.1772013/2014االولصباحً ذكرعراقًمسلم سعد حسٌن تاغًالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم11ً

اسم الدورة سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسة الجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة84.5712013/2014االولصباحًانثىعراقٌةسهاد كمال فرج جمعة هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 1

السالم والتنمٌة73.472013/2014االولصباحًانثىعراقٌةبان استن خالد فالحهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 2

السالم والتنمٌة72.7622013/2014االولصباحًانثىعراقٌةصفٌن علً خضٌر عباسهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 3

السالم والتنمٌة71.2372013/2014االولصباحًانثىعراقٌةشهد ذاري ابراهٌم حسنهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 4

السالم والتنمٌة70.2392013/2014االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة قصً محمد سعود هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 5

السالم والتنمٌة67.0572013/2014االولصباحًانثىعراقٌةحنان حسن مراد جماغهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 6

السالم والتنمٌة64.4162013/2014االول صباحً ذكر عراقً مصطفى عصام رؤوف عزٌز هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 7

السالم والتنمٌة61.5462013/2014االولصباحًانثىعراقٌةروٌدة عامر عبد الحسٌن فارسهندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 8

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة عملٌات التصنٌع 

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور االول / قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌة 



اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة61.682013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌةحنٌن علً شرٌف غانمهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة60.22013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌةاٌة اٌاد محسن خمٌسهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة56.432013/2014الثانًصباحً ذكرعراقًفهد زهٌر جواد طالبهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة56.272013/2014الثانًصباحً ذكرعراقًاحمد عباس علً حسٌنهندسة الطب الحٌاتًهندسة الخوارزم4ً

اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة61.4492013/2014الثانًصباحً ذكرعراقً حٌدر جمعة سعد شنونهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة59.2272013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌة رفد عدنان جلٌل جعفرهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة54.4172013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌة هدى موفق مهدي صالحهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم3ً

اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة55.0812013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌة روٌدة خضر جواد توفٌقهندسة المعلومات واالتصاالتهندسة الخوارزم1ً

اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسم الكلٌة ت

السالم والتنمٌة64.522013/2014الثانًصباحًذكرعراقًمازن خضٌر احمد كرٌمهندسة المٌكاترونٌكسهندسة الخوارزم1ً

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور الثانً/ قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة الطب الحٌاتً 

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور الثانً/                     قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت 

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور الثانً/فرع هندسة المعلومات و وسائط االتصاالت المتعددة /  قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت

 (للدراسة الصباحٌة)  2013/2014للعام الدراسً / الدور الثانً/ قوائم اسماء المتخرجٌن لقسم هندسة المٌكاترونٌكس



اسم الدورةسنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسةالجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة 61.032013/2014الثانًصباحً ذكرعراقً عبد الحق احمد عبد الحق محمدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم1ً

السالم والتنمٌة 57.5112013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌةضحى صادق صالح مهدي الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم2ً

السالم والتنمٌة 55.5632013/2014الثانًصباحً ذكرعراقً ابراهٌم حمود حمزة احمدالهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم3ً

السالم والتنمٌة 55.0032013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌة زٌنب صالح مهدي ضهد الهندسة الكٌمٌائٌة االحٌائٌةهندسة الخوارزم4ً

اسم الدورة سنة التخرج المعدلالدور نوع الدراسة الجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً القسمالكلٌة ت

السالم والتنمٌة67.742013/2014الثانًصباحًذكر عراقً صادق حبٌب صادق عبو هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 1

السالم والتنمٌة65.9622013/2014الثانًصباحً انثىعراقٌة اسماء جمال عواد كرٌم هندسة عملٌات التصنٌعهندسة الخوارزمً 2
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