
 2021-2020للدراسات العليا للعام الدراسي  االمتحان التنافسينتائج  
 ية الهندسةكل

 قسم الهندسة الكيمياوية 
 (100)/درجة ال االسم ت

 38 نبيل أحمد حمد أ  1
 42 رام نوزاد علي ا  2
 40 ريج غانم قدوري أ  3
 50 راء ارحيم جاسم ب  4
 62 سان محمد حمود ظاهر ح  5
 34 نان حمود صالح ح  6
 32 ارة فالح حسن س  7
 46 ارة فرج ياسين س  8
 28 عاد حسين أحمد س  9

 46 عد أحمد حسنس  10
 22 هلة أكرم مصطفى ش  11
 32 بد الجبار خضر عبد الجبارع  12
 42 هاشم حسين  وق ار ف  13
 22 يلى طلعت قادر اسماعيل ل  14
 40 حمد حسن محمد م  15
 34 حمد عزيز سليمان م  16
 50 ريم جميل ابراهيم م  17
 50 وفق خلف سليمان م  18
 46 براس ناظم خلف ن  19
 44 ور ميسر حمود ن  20
 38 دهام اصي دى عه  21
 46 دى ناجي رشيد ه  22
 48 يرو عبد الكريم سيف الدين ه  23

  



 قسم الهندسة الكهربائية 
 (100)/درجة ال االسم ت
 31.667 بتسام كامل نجم ا  1
 28.333 حمد رشيد مدغش أ  2
 35.000 حمد طاهر أحمد أ  3
 28.333 رى اسماعيل خليل مهدي ث  4
 35.000 يهان علي عباس ج  5
 31.667 ارث مثنى ابراهيمح  6
 40.000 امد عبد القادر حمد ح  7
 58.333 سين جمعة سليم ح  8
 43.333 نا عبد اللطيف صالح ر   9

 40.000 واء جاسم حسين ر   10
 40.000 ارة فائق عبد للا س  11
 43.333 عد جشعم دلفس  12
 30.000 كينة خزعل صالح س  13
 46.667 خيرللا ثابت ماح س  14
 26.667 هيل محمود عبدللا حسين س  15
 28.333 ذى عبد الرزاق عبد الحميد ش  16
 40.000 ذى هيالن سعيد ش  17
 33.333 فاء ثامر حواسص  18
 48.333 اصم عبد الكريم شحاذةع  19
 41.667 بد للا بدران مطر ع  20
 21.667 بد للا سعد زكي ع  21
 61.667 ن بد للا صالح ملحا ع  22
 43.333 لي عادل رافع عبدالسالمع  23
 33.333 خلف لي كاظم ع  24
 68.333 لي محمد حسن صالح ع  25
 31.667 لي يوسف حسن ع  26
 40.000 اطمة رشيد أحمد ف  27
 26.667 هد هاشم رزوقيف  28
 40 وران عبد للا حبيب عبد للاك  29
 43.333 ثنى احمد مسلط م  30



 48.333 مد أحمد خلفحم  31
 18.333 حمد حسين كاظمم  32
 36.667 دخيلحمد حمد م  33
 58.333 حمد خالص محيسن م  34
 25.000 حمود وليد خالدم  35
 36.667 روة عماد محمد رشادم  36
 40.000 نصور عليوي علي م  37
 38.333 هند تحسين حمدي م  38
 51.667 هند عدنان عويد م  39
 35.000 ضال رشيد سعيد ن  40
 33.333 ور أحمد إبراهيمن  41
 33.333 سمور حسين جان  42
 28.333 الء الدين مزهر شاهر و   43

  



 الهندسة الميكانيكيةقسم 

 (100)/درجة ال االسم ت
 26.667 ثير خضر داود أ  1
 43.333 ثيل رافع سلطان أ  2
 40.000 حمد جاسم محمد أ  3
 43.333 اتم جامل علي ح  4
 50.000 ازم برغش حسن ح  5
 43.333 سين قيصر ويرديح  6
 33.333 ميد سالم أحمد ح  7
 16.667 يدر فيصل كزار ح  8
 36.667 ياد خلف حمد ز   9

 36.667 عد سعود مطر س  10
 40.000 فاء متعب محمود سلطان ص  11
 30.000 بد للا عبد الرحمن عزت ع  12
 40.000 مر محمد خلفع  13
 36.667 راس أحمد محمد محمودف  14
 40.000 يصر علي عبد للا ق  15
 43.333 فا طالب شريف ال  16
 43.333 الك جمعة عويد م  17
 33.333 حمد طه ياسين صالح م  18
 26.667 حمد وليد طهم  19
 43.333 سين حدري م حاظن  20
 33.333 اشم عبد الجبار أحمد ه  21

 

  



 قسم الهندسة المدنية/ دبلوم عالي 

 (100)/درجة ال االسم ت
 48 حمد حميد جمعهأ  1
 30 حمد محمد سعيد ناصر ا  2
 39 سراء حسين علي مهدي ا  3
 50 منه حسين حمود ا  4
 33 ياب باسم صالح محمد ا  5
 32 ياد خليل محمد أحمد ا  6
 41 اسل عبدللا حسن ب  7
 28 الل نجاة خورشيد ب  8
 35 سين علي حسين ح  9

 45 عاء تركان عبد للا د   10
 43 فقة غسان فيصل عبد ر   11
 44 فل مازن حميد ر   12
 25 ذى سامي علوان صالح ش  13
 41 باس حسن مجيد ع  14
 24 حمد سعدون طعمهم  15
 44 عيل محمود روان اسمام  16
 34 وج ابراهيم ادهم م  17

 

  



 قسم الهندسة المدنية/ ماجستير

 (100)/درجة ال االسم ت
 38 حمد رحيم أحمد أ  1
 41 حمد محمد مطلك أ  2
 42 سراء خليل جاسم إ  3
 36 صالح مانج محي الدين رشيد ا  4
 41 منه أسامة كامل ا  5
 52 سعود نجم ياد ا  6
 47 ية خضر عيد آ  7
 45 يمان كاظم عليوي ا  8
 30 مد يهاب أحمد محإ  9

 48 القادرسمة عبد الموجود عبد ب  10
 32 يريفان محمد عمر محمد ب  11
 36 مال محمود داودج  12
 36 واهر متعب ابراهيم ج  13
 30 سين علي حسن ح  14
 50 نان باسم ذياب ح  15
 37 نان قاسم حميد ح  16
 35 الد محسن محمود جمعة خ  17
 44 نيا نهاد علي د   18
 38 ائد مخلد رديفر   19
 50 غد سعود عبد عزيز ر   20
 32 فل سمير خير للا ر   21
 53 ه ند محمد عزيز ر   22
 40 هان جدوع محمد ر   23
 46 ؤى حمدي اسماعيل ر   24
 50 غنام  عامريماء س  25



 45 يونج رمزي علي قادر س  26
 31 فاء عبد للا عكيل ش  27
 54 دام حمادة احنيث ص  28
 53 اهر طيب ياس ط  29
 29 بد الفتاح خلف حسين شالشع  30
 32 بد للا باسل ارحيم ع  31
 53 قيل محي الدين فاضل ع  32
 32 لي عبد للا علي ع  33
 28 ماد عبد للا محمد ع  34
 45 مار كريم بديوي ع  35
 48 مر طه محمد محمود ع  36
 36 مر محمد عبد ع  37
 53 ؤاد صالح علي ف  38
 39 تيبة شفيق درب ق  39
 57 باب إبراهيم زيدان ل  40
 75 بنى براء محمود ل  41
 42 حسن علي محمد شندوخ م  42
 28 حمد عبد الكريم عبد للا م  43
 51 حمد علي محمود م  44
 34 خلد سالم أحمد م  45
 36 روان مراد حالب م  46
 55 روة طالل جاسم م  47
 48 روة عامر أحمد م  48
 38 صطفى باسم فاضل لطيف م  49
 46 جاسم كاظم  صطفىم  50
 35 داء سمير مدحت ن  51
 18 دى سامي علوان ن  52



 20 عم أيمن عوني ن  53
 44 رجب عبد الرحمن  وفن  54
 37 به فالح حسن ه  55
 14 ليد خميس قيس و   56
 37 اسر موفق علي عبيد ي  57

 



 قسم الهندسة المدنية/ دكتوراه 

 (100)/درجة ال االسم ت
 48.75 رجان فخر الدين عبد للا أ  1
 41.25 روى فائق ذياب أ  2
 73.75 سراء صالح حسين إ  3
 47.5 سماعيل هاشم حسين زوبع ا  4
 42.5 نفال منصور حميد أ  5
 36.25 يمن رافع محمد توفيق ا  6
 66 ذيفة فرمان إسماعيل ح  7
 48.75 سين علي مرعي ح  8
 38.75 سين مظهر كريم ح  9

 51.25 يارى جالل غيدان د   10
 38.75 قية عبد حسين ر   11
 33.75 ند رافع أحمد ر   12
 57.5 فيان اسماعيل مطلك س  13
 37.5 وار عماد حسين س  14
 42.5 وسن عبدللا حسن عبد س  15
 36.25 حيدر عباس ابرين ص  16
 31.25 باس هاتف ناجي ع  17
 51.25 بد السالم إبراهيم مرزوق ع  18
 63.75 ثمان مجيد عبد للا ع  19
 46.25 دنان ابراهيم عبدللا ع  20
 31.25 ان إبراهيم غضبان يد ع  21
 20 هد أكرم سعيد ف  22
 47.75 حمد طه حمود م  23
 61.25 حمد فائق ياس م  24



 53.75 سعود محسن هزاع عبدللا م  25
 32.5 ضر قيس عبد للا م  26
 47.5 نى زياد برع م  27
 36.25 الدين به ز ياسين عز ن  28
 47.5 بة حفظي عباس ه  29

 


