
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسة النفط أسماء الطلبة المرشحين للقبول  بشكل اولي في قسم    

 ت  االسم   المعدل  الحالة 
مقبول -تطبيقي  عبدالحسين نصار محمد فاطمة  93.71   1 

مقبول -تطبيقي   2 عبداالمير كاظم عراك سلمان 93.71 

مقبول -تطبيقي   3 مصطفى بهاء عبد علي وناس  91.00 

مقبول -تطبيقي   4 محمد حاكم جهاد حسين  90.14 

مقبول -تطبيقي   5 علي كاظم عبد فزع جنجر 89.00 

مقبول -تطبيقي   6 حسين كاظم عبد زيد جواد  88.00 

مقبول -تطبيقي   7 عباس مطشر محمد كمر  87.67 

مقبول -تطبيقي   8 امير جبار عواد صياح 87.57 

مقبول -تطبيقي   9 رسول حميد خلف هللا مخيف  87.17 

مقبول -تطبيقي   10 كرار مهدي وهاب مهدي 87.00 

مقبول -تطبيقي   11 علي شاكر صالح خضير  87.00 

مقبول -تطبيقي   12 كرار حيدر عبدالحمزه محمد 86.83 

مقبول -تطبيقي   13 علي منهل عبدالحسن حسون  85.83 

مقبول -تطبيقي   14 زينب علي عبدالكاظم عبدعلي  85.17 

مقبول -تطبيقي   15 حيدر عالء حسين محمد  84.50 

مقبول -تطبيقي   16 اثير كاظم مياح رذاله  83.86 

مقبول -تطبيقي   17 مقتدى صباح جابر مسلم 83.67 

مقبول -تطبيقي   18 محمد مخلف عودة كباشي   83.14 

مقبول -تطبيقي   19 عباس علي شعالن ناجي 82.33 

مقبول -تطبيقي   20 فيصل حسين جمال كاظم 82.29 

مقبول -تطبيقي   21 عبد هللا علي جاسم محمد 82.17 

مقبول -تطبيقي   22 منتظر حافظ عبداالمير مجهول 82.00 

مقبول -تطبيقي   23 احمد صالح جنحيت رجيب  81.57 

مقبول -تطبيقي   24 حسين محسن محمدحسن محيسن  81.57 

مقبول -تطبيقي   25 حسين احمد كريم حميد   81.43 

مقبول -تطبيقي   26 حسن حيدر حياوي حمزه  81.29 

مقبول -تطبيقي   27 محمد رائد عدنان هادي  81.00 

مقبول -تطبيقي   28 علي خالد عبدالحسين عياش 81.00 

مقبول -تطبيقي   29 حيدر علي جليل عبد االمير  80.71 

مقبول -تطبيقي   30 احمد عمار علي حسين  80.57 

مقبول -تطبيقي   31 علي سليم رضا عبود  81.14 

 32 حيدر ناظم خضير عبيد 80.29 مقبول -تطبيقي 

مقبول -تطبيقي   33 عبدالمجيد احمد مجيد علي  80.00 

مقبول -تطبيقي   34 علي عمران محمد عبدالحسين  79.86 

مقبول -تطبيقي   35 أحمد حسوني سعيد فهد   79.57 

مقبول -تطبيقي   36 علي نوفل صبيح محمدعلي  79.29 

مقبول -تطبيقي   37 حيدر قاسم مدلول نوماس 79.17 

مقبول -تطبيقي   38 رهف سهيل مهدي حسن 78.57 

مقبول -تطبيقي   39 فاطمه ظافر رحيم راضي  78.43 

 40 احمد خليل حميد راضي  76.00   أساتذة أبناءمقبول  –تطبيقي 

احتياط اول   -تطبيقي   41 جعفر كاظم علي شياع  78.29 

احتياط ثاني   -تطبيقي   42 قاسم حسن حمدان مزبان  77.86 

احتياط ثالث  -تطبيقي   43 عبدهللا طاهر فاضل وافي  77.86 

رابع احتياط  -تطبيقي   44 قيصر نجم دغبور جبارة  77.71 



   مدنيةهندسة الالأسماء الطلبة المرشحين للقبول بشكل اولي في قسم 

 ت  االسم    المعدل  الحالة 

% 10 مقبول  -أوائل –معهد   1 فيصل صالح هادي حمزة  

مقبول -تطبيقي   2 محمد عبدالعباس عبيد سلمان  84.83 

مقبول -علمي   3 حيدر حميد كريم جريمط  80.14 

مقبول -تطبيقي   4 دجلة رشاد احمد هاشم 79.71 

مقبول -تطبيقي   .5778  5 زهراء عباس عبد الواحد عيسى  

 6 عبدهللا طاهر فاضل وافي  77.86  مقبول -تطبيقي 

مقبول -تطبيقي   7 علي رعد حميد علي  77.57 

مقبول -تطبيقي   8 مجتبى هاشم حسين علي  77.29 

مقبول -تطبيقي   9 سمية مصطفى عبدالرضا علي 76.86 

مقبول -تطبيقي   10 مهند علي صبار ياسر  76.86 

مقبول -تطبيقي   11 احمد حمزة عباس عاشور  76.83 

مقبول -تطبيقي   12 حوراء عباس صالح ظاهر  76.43 

مقبول -تطبيقي  حسين شهد احمد حمزة  76.29   13 

مقبول -تطبيقي   14 مرتضى فالح مهدي حسن   76.14 

مقبول -تطبيقي   15 محمد ذنون عبد شريف  75.86 

مقبول -تطبيقي   16 حسين سعد شاكر مهدي  75.83 

مقبول -تطبيقي   17 علي مساعد جادر مساعد  75.50 

مقبول -تطبيقي  كاظم محمد حسن اياد  75.43   18 

مقبول -تطبيقي   19 علي باقر عباس موسى  76.43 

مقبول -تطبيقي   20 علي فائز عبد الدايم عبد الحسين   74.86 

مقبول -تطبيقي   21 جعفر علي عبد محمد  74.83 

مقبول -تطبيقي   .4374  22 كرار جعفر حسين هاشم  

مقبول -تطبيقي   23 هدى مهند شهد مرزوك 74.43 

مقبول -تطبيقي   24 علي عباس كريم حسن  74.16 

مقبول -تطبيقي   25 زهراء رشاد صبيح جابر  73.86 

مقبول -تطبيقي   26 محمد جواد كاظم وعد  73.57 

مقبول -تطبيقي   27 زينب هادي حسين مهدي  73.29 

مقبول -تطبيقي   28 علي صبيح كريم فرحان  73.17 

مقبول -تطبيقي   29 مرتضى كريم حنيف حسن  73.14 

مقبول -تطبيقي   30 مريم محمدعلي ضياء رزوقي 72.83 

مقبول -تطبيقي   31 ايمان عباس عبدالجبار حمزه 72.29 

مقبول -تطبيقي   32 محمد جبار عيدان حسن  72.17 

مقبول -علمي  محمدحسين امير حسين غازي  72.14   33 

مقبول -علمي   34 حسن هادي عبدالشهيد محمد  71.86 

مقبول -تطبيقي   35 صادق ياسين عباس سعود  71.83 

مقبول -علمي   36 رحمه حسين علي موسى  71.14 

مقبول -تطبيقي   37 حسين جاسم محمد كاظم  70.71 

مقبول -تطبيقي   38 محمود عبدهللا شرقي عبدعون  70.50 

مقبول -تطبيقي   39 صالح باسم جواد سلمان  70.14 

مقبول -تطبيقي   40 قاسم محسن علوان محمد  70.14 

مقبول -تطبيقي   41 فاطمه صباح خضر محمد  70.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقبول -تطبيقي   42 مرتجى ماجد سالم شيخان  69.86 

مقبول -تطبيقي   43 ستار محمد عباس خلف  69.71 

مقبول -تطبيقي   44 زيدون علي حسين شرموط  69.57 

مقبول -تطبيقي   45 هشام رزاق عبدعون حمزه  69.50 

مقبول -تطبيقي   46 مروة مرتضى عبد الرضا علي  69.14 

مقبول -تطبيقي   .8368 ان  مسلم كريم شويلي فرح   47 

 48 حيدر ضياء صباح ابراهيم  68.67 مقبول -تطبيقي 

 49 ليث جبار خليف محيسن   68.00 مقبول -تطبيقي 

 50 فاطمه جبار كاظم عبدهللا  68.00 مقبول -تطبيقي 

 51 محمد حسن طوفان موسى  67.57 مقبول -علمي 

مقبول -تطبيقي   52 منتظر ناظم عويد عاشور  67.43 

مقبول -تطبيقي   53 احمد تايه شدهان عبيد  67.33 

مقبول  -بناء وانشاءات  كاظم عبداليمه عبيد محمدعلي  92.75   54 

مقبول  -بناء وانشاءات   55 عباس ميثم حسين محمد  91.25 

مقبول  -هندسي رسم   56 محمدعلي مهند نجم عبيد  89.13 

مقبول  -بناء وانشاءات   57 احمد ماهر حميد كريم  88.88 

مقبول  -بناء وانشاءات   58 مؤمل مالك صدام جاسم  88.13 

مقبول -رسم هندسي   59 حسين محمد حديد جراد  85.63 

مقبول  -بناء وانشاءات   60 عبدالوهاب فارس عبدالوهاب  84.38 

مقبول  -بناء وانشاءات  16 مصطفى محمدحسين جمعة  84.00   

مقبول -رسم هندسي  26 حسن حسام ياسين خضير  83.63   

مقبول -بناء وانشاءات   63 مصطفى جمعه موحان يعكوب  83.00 

مقبول -رسم هندسي   64 حسين فوزي رياح عبدنور  82.13 

احتياط -بناء وانشاءات   65 علي قاسم جواد كاظم  81.50 

احتياط -بناء وانشاءات   66 هادي قاسم عطا عبدعون  77.00 

احتياط - رسم هندسي  67 علي ابراهيم عيسى درويش  75.75 

احتياط -بناء وانشاءات   68 احمد مؤيد غانم كرجي  75.71 



 

لميكانيكية أسماء الطلبة المرشحين للقبول بشكل اولي في قسم الهندسة ا   

 ت  االسم    المعدل  الحالة 

 1 حسين ناصر حموده زامل 87.71 مقبول -تطبيقي 

مقبول -احيائي   2 حسن علي حسين سالم  87.43 

مقبول -احيائي   3 فالح حسن حسين عباس  84.71 

مقبول -احيائي   4 حسنين نجم عبيد تايه  84.29 

مقبول -علمي   5 علي حردان فالح سعدون  81.86 

مقبول -احيائي   6 محمد كامل عباس جاسم  77.71 

مقبول -تطبيقي   7 همام عرفان عباس حمد  75.71 

مقبول -احيائي   8 محمدباقر باسم مجيد عبود  73.29 

مقبول -احيائي   9 ياسين حيدر عبداالمير حسين  70.57 

مقبول -احيائي   10 علي حسين غالب حسين  70.29 

مقبول -تطبيقي  صفاء طالب خضير حيدر  69.33   11 

مقبول -احيائي   12 عباس علي محمد مزهر  68.86 

مقبول -احيائي   13 زيد حيدر خميس عبدعلي  68.00 

مقبول -احيائي   14 احمد جاسم محمد جاسم  67.86 

بول  مق  -نجارة  15 عبدهللا علي عبود جبر  86.00 

بول  مق  -نجارة  16 عبدهللا اسعد فاضل ريسان  83.75 

بول  مق  -نجارة  17 احمد حيدر عباس كاظم  82.75 

مقبول   -ميكانيك  18 حمد عبدالرضا حمد عبدالرضا 82.63 

مقبول  -ميكانيك  19 حامد كاظم جواد كاظم  80.50 

 20 اكرم صباح حميد جواد  79.75   مقبول -ميكانيك

احتياط   -نجارة  21 محمد مصطفى هادي محمدعلي  79.25 

احتياط   –سيارات   22 امير محمد جاسم محمد علي  79.00 

    الكهربائية و االلكترونية أسماء الطلبة المرشحين للقبول  بشكل اولي في قسم الهندسة 

 ت  االسم   المعدل  الحالة 

مقبول  -أوائل –معهد   10 % احمد حسين عبد حسين    1 

مقبول  -أوائل –معهد   10 %  2 محمد عباس كاظم خضير  

مقبول -علمي   3 هاله رشيد حسن سهيل  80.57 

مقبول -تطبيقي   4 حيدر سعد عبدالواحد علي  79.57 

مقبول -علمي   5 علي فريد جبر يونس  79.43 

مقبول -تطبيقي   6 محمد باسم محمد علوان  72.57 

مقبول -تطبيقي   7 علي جابر داوود سلمان  69.57 

مقبول -تطبيقي   8 جعفر خضير جاسم محمد  69.00 

مقبول -تطبيقي   9 زين العابدين عبدالحكيم عباس 68.57 

مقبول   –كهرباء   10 هاني اياد تقي صالح  86.63 

مقبول   –كهرباء   11 محمد وسام عبداالمام حسين  85.88 

مقبول  – حاسوب   12 مصطفى محمود حمزه شاكر 83.88 

مقبول   –كهرباء   13 زين العابدين علي حمزة حسين  82.38 

 14 عقيل طالب عبدالكاظم خضير 82.00   احتياط –كهرباء 

 15 احمد باسم حنون كاظم  81.88   احتياط –  شبكات حاسوب 


