
 

 (2020/  2019و) (2018/2019) و (2017/2018( و)2016/2017)( و 2015/2016)لدفعة  على االقسام  االوائل خريجي كلية الهندسة /

 

الترتيب على  االختصاص الكلية االم الثالثي الرباعي االسم ت
 القسم

 المالحظات سنة التخرج المعدل محل السكن

 متعين 2015/2016 80.930 ذي قار االول النفط الهندسة حسينة عبد خضير هيم حيدر فليح حسن 1

 متعين 2015/2016 80.901 بابل الثاني النفط الهندسة فريحة كريم حسين اسامة غني عواد 2

 منعين 2015/2016 80.492 ذي قار الثالث النفط الهندسة ليلى عبد هللا حسين محمود جاسم عبد حاجم 3

 متعين 2015/2016 82.007 ميسان االول المدني الهندسة معارج حمزةرضية  احمد هاتف عبيد حسين 4

  2015/2016 79.606 ميسان الثاني المدني الهندسة انتصار عبد الحسن ساجت همسة ماهر عدنان كاظم  5

  2015/2016 76.901 ميسان الثالث المدني الهندسة االء صالح حسين مرتضى عالوي رحيمة علي 6

  2015/2016 79.255 ميسان االول الكهرباء الهندسة ليلى اسماعيل عبد الرضا الكريم عبود ملزمحمزة عبد  7

  2015/2016 75.308 ميسان الثاني الكهرباء الهندسة سلمى جليل دراج اية قاسم عيدان سراي 8

  2015/2016 70.766 ميسان الثالث الكهرباء الهندسة فاطمة عودة محمد حيدر علي جبار طعمة 9

 متعين 2016/2017 82.597 واسط االول النفط الهندسة معصومة عبد هللا حسين محمد ناتي حسين عويد 10

 متعين 2016/2017 82.16 بابل الثاني النفط الهندسة صبيحة طعمة محي امير سعد محسن صيهود 11

 متعين 2016/2017 79.95 واسط الثالث النفط الهندسة نضال بلص عباس ازهر ماجد ثامر مجلي 12

 متعين 2016/2017 81.531 ميسان االول المدني الهندسة حرية هبسي زناد حسين كريم هاشم عليوي  13

  2016/2017 71.266 ميسان الثاني المدني الهندسة لميعة محمد علي فاطمة ستار جبار عبد الرضا  14

  2016/2017 71.196 ميسان الثالث المدني الهندسة بشرى فهد شويلي كرار حسين شويخ مانع  15

 متعين 2016/2017 88.723 ميسان االول الكهرباء الهندسة نوال عبد هللا حمادي حيدر محمد رحيم عليوي 16

  2016/2017 76.641 ميسان الثاني الكهرباء الهندسة االء عبد الحسن راضي لواحظ فرات نعيم جاسم 17

  2016/2017 71.688 ميسان الثالث الكهرباء الهندسة سوسن عبد الرضا جاسم علي عبد الستار مهدي علي 18

 دراسات 2017/2018 82.333 ميسان االول النفط الهندسة هيام يوسف جاسم حيدر ايوب عبد الحسين  19

 متعين 2017/2018 81.543 ميسان الثاني النفط الهندسة انتصار جبار بنية عبد الحسن ساجت حيدر محمد 20

 متعين 2017/2018 73.556 ميسان الثالث النفط الهندسة سعدونه جلوب كاظم علي فرحان جمعة محمد 21

 متعين 2017/2018 82.158 ميسان االول المدني الهندسة ليلى حمدان نورا كاظم غالي احيمد الكعبي 22

 متعين 2017/2018 81.273 ميسان الثاني المدني الهندسة نعيمة زيدان معن محمد صالح جيجان معن  23

  2017/2018 80.954 ميسان الثالث المدني الهندسة سليمة عبد الحسن علك حسين رحيم شنيشل مزعل  24

 متعين 2017/2018 84.255 ميسان االول الكهرباء الهندسة اسراء داود حسين الحسين محمد جمعة العيبي 25



  2017/2018 82.415 ميسان الثاني الكهرباء الهندسة عبيدرحيمه جبار  نسلطاعبد الهادي محمود زنيد  26

  2017/2018 77.247 ميسان الثالث الكهرباء الهندسة خالدية عبود شاوي ايالف عبد سعيد حسن 27

  2018/2019 76.329 بابل االول النفط الهندسة سعدية بادي مهلي احمد دايخ جاسم عبد 28

  2018/2019 75.233 ميسان الثاني النفط الهندسة حميد اسماعيلسليمة  امال محمد عبيد طريفي  29

  2018/2019 71.863 المثنى الثالث النفط الهندسة ملكية كريم محمد حسوني عبد رمنير زغي 30

  2018/2019 85.353 ميسان االول المدني الهندسة فاطمة خالد راضي ساره محمد شمال راضي 31

  2018/2019 75.962 ميسان الثاني المدني الهندسة مصرية حميد بدن منى ربيع بعنون لعيبي 32

  2018/2019 74.884 ميسان الثالث المدني الهندسة نديمة عبد الرضا رسن زينب دعير جوج سالم 33

  2018/2019 74.377 ميسان االول الكهرباء الهندسة زينب علي عبد هللا زهراء خضير جابر عبد هللا 34

  2018/2019 67.623 ميسان الثاني الكهرباء الهندسة ماجدة يوسف جاسم بشير اعويد محسناسيل  35

  2018/2019 67.094 ميسان الثالث الكهرباء الهندسة ليلى عبد هليل زينب كريم علوان سبتي 36

  2019/2020 85.361 ميسان االول النفط الهندسة عليه محارب عبد السيد خديجة محمد ليلو محمد 37

  2019/2020 84,64 ميسان الثاني النفط الهندسة ثنوه نعمه حسن مصطفى ابراهيم محمد فرج 38

  2019/2020 77,46 المثنى الثالث النفط الهندسة فوزيه عبد الحسين عبد اليمه احمد جاسم خضير عبد اليمه 39

  2019/2020 80,665 ميسان االول المدني الهندسة حليمة عذوري جودي فاطمة كريم عودة سلمان 40

  2019/2020 79,985 ميسان الثاني المدني الهندسة اخالص جبار سابط رفل سعيد صبيح راضي 41

  2019/2020 77,285 ميسان الثالث المدني الهندسة غاده حامد حسين ايه عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق 42

  2019/2020 75,601 بغداد االول الكهرباء الهندسة راويه قحطان يحيى انهر احمد عبد الجبار سعيد 43

  2019/2020 72,428 ميسان الثاني الكهرباء الهندسة ميسان نجم عبد هبه عباس جمعة سلطان 44

  2019/2020 70,559 ميسان الثالث الكهرباء الهندسة سهلة محمد عبيد سمية ثاني ياسين طهويش 45
  2020/2021 81.608  االول النفط الهندسة  اثير هادي دريب رخيص 
  2020/2021 80.531  الثاني النفط الهندسة  مرتضى كريم عبد الحسين عبيد 
  2020/2021 80.335  الثالث النفط الهندسة  جوني مقتدى نعيم خنجر 
  2020/2021 81.237  االول المدني الهندسة  زهراء محسن سبهان جعفر    
  2020/2021 76.024  الثاني المدني الهندسة  فاطمة صادق علي مخيلف    
  2020/2021 73.117  الثالث المدني الهندسة  علي ناصر عبد الزهرة ظاهر 
  2020/2021 81.774  االول الكهرباء الهندسة  مرتضى هادي جبارة كاظم 
  2020/2021 80.986  الثاني الكهرباء الهندسة  شهد محمد راضي عبدالحسن 
  2020/2021 77.738  الثالث الكهرباء الهندسة  رقية مجيد كريم مدلول 

 


