
 2023-2022اسماء الطلبة الممبولٌن فً لسم الهندسة المدنٌة / الدراسة المسائٌة للعام الدراسً 

 المسم المعدل المجموع الرلم االمتحانً االسم الرباعً ت
 سنة التخرج
 من االعدادٌة

 المالحظات الدور الفرع سنة المبول جهة التخرج

  األول تطبٌمً 2022/2023 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 35,430 593 1322513014034 شاهٌن منتصر جاسم دمحم   .1

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 خارجً 2021/2022 المدنً 52,423 505 1922513001016 حمد عبد سوٌد حمدا  .2

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 للبنٌنطرٌك النجاح األهلٌة  2021/2022 المدنً 69,430 436 1322513014020 حسام طالل كردي عبدهللا  .3

  الثانً تطبٌمً 2023/ 2022 أبو عبٌدة الجراح 2021/2022 المدنً 50,000 490 1322511011025 دمحم منٌف مخلف عبدهللا  .4

  األول علمً 2022/2023 أعدادٌة بلد 1994/1995 المدنً 55,124 526 5-2015063 فوزي ٌونس جاسم مرزوق  .5

  الثانً علمً 2022/2023 أبو عبٌدة الجراح 2012/2013 المدنً 50,423 493 131311011065 علً دمحم صعب لفص  .6

  الثانً علمً 2022/2023 البحتري للبنٌن 2013/2014 المدنً 35,000 609 131411043003 أحمد ضامر زٌدان مخلف  .5

  األول تطبٌمً 2022/2023 للبنٌنالوطن  2022/ 2021 المدنً 65,500 405 1321511025005 عبدهللا دمحم علً حسن  .3

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 54,000 513 1322513014032 مٌثم أزهر ٌسر جداع  .9

  الثانً تطبٌمً 2023/ 2022 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 52,430 505 1322513014036 طارق نزار محمود خلٌل  .10

  األول علمً 2023/ 2022 اإلمام المختلطة 2009/2010 المدنً 51,000 495 131011201020 غانم عطا نصٌف هندي  .11

  الثانً علمً 2022/2023 تكرٌت للمتمٌزٌن 1995/1993 المدنً 69,355 439 3-2600025 مثنى مزاحم ماهر مخلف  .12

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 بٌجً األهلٌة للبنٌن 2020/2021 المدنً 63,666 412 1321513022002 زٌد عامر خالد خلف  .13

  األول تطبٌمً 2022/2023 بٌجً األهلٌة للبنٌن 2021/ 2020 المدنً 63,000 403 1321513022012 مصطفى عمار أحمد حسٌن  .14

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 الشعب المسائٌة 2022/ 2021 المدنً 65,235 451 1922515020005 أحمد خمٌس طركً خلٌف  .15

  الثانً تطبٌمً 2023/ 2022 للبنٌنالمغٌرة  2022/ 2021 المدنً 52,235 506 1322511054009 صبر رٌاض صبر صالح  .16

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 الرحمة للبنات 2021/2022 المدنً 63,235 453 1322522055004 رٌم جاسم دمحم ٌاسٌن  .15

  األول تطبٌمً 2022/2023 دجلة للبنٌن 2021/2022 المدنً 65,000 402 1321511060003 ابراهٌمعبدالرحمن شاكر محمود   .13

  الثانً تطبٌمً 2023/ 2022 للعة آشور للبنٌن 2020/2021 المدنً 65,500 405 1321511039025 كمال ثامر حمود سبع  .19

  األول تطبٌمً 2022/2023 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 55,430 523 1322513014033 عبد الحافظ دمحم عبد الحافظ مبارن  .20

  الثانً تطبٌمً 2023/ 2022 الضلوعٌة األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 65,430 452 1322513011023 ٌاسر لصً دمحم جسوم  .21

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 األهلٌة للبنٌن طرٌك النجاح 2021/2022 المدنً 51,550 501 1322513014013 حارث جمال سعٌد صالح  .22

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 52,360 510 1322513014039 ٌوسف زٌاد طارق حسٌن  .23

  األول تطبٌمً 2022/2023 البوجواري المسائٌة المختلطة 2021/2022 المدنً 50,000 420 1321515069002 نس صباح حسن صالحا  .24

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 الفرلان للبنٌن 2021/2022 المدنً 52,140 505 1522511115001 أحمد فخري دمحم ٌونس  .25

  األول تطبٌمً 2022/2023 عمرو بن جندب الغفاري 2021/2022 المدنً 50,510 495 1322511035003 حسن حارث عبدالمطلب دمحم  .26

  األول تطبٌمً 2022/2023 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 69,290 435 1322513014010 رشد حمدان دمحم محجوبا  .25

  االول تطبٌمً 2022/2023 جنة العراق للبنات 2021/2022 المدنً 65,500 405 1321522060003 أرٌج ولٌد مسعود خلٌل  .23

  الثانً علمً 2022/2023 دار السالم للبنٌن 2010/2011 المدنً 54,000 513 131111093005 رائد عناد محمود هزاع   .29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 الخطٌب للبنٌن 2021/2022 المدنً 69,551 435 1322511002051 عبدهللا دمحم مجٌد جاسم  .30

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 الضلوعٌة األهلٌة 2021/2022 المدنً 53,551 515 1322513011010 عواد سلطان خباب حذٌفه  .31

  األول علمً 2022/2023 عبدهللا بن الزبٌر المختلطة 2006/2005 المدنً 63,551 430 13511193003 ضٌاء غازي جالوي ابراهٌم  .32

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 الفرلان للبنٌن 2021/2022 المدنً 52,235 506 1322511020015 دمحم ثائر فؤاد خٌري  .33

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 للبنٌن ابن المعتم 2021/2022 المدنً 65,000 469 1322511063004 حارث لٌث حمٌد شهاب  .34

  الثانً علمً 2022/2023 ابن المعتم للبنٌن 2015/2016 المدنً 65,142 450 131611053064 كرم موفك امٌن أرحٌم  .35

  الثانً تطبٌمً 2023/  2022 ملتمى العلوم االهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 69,360 439 2022513015002 عبدالوهاب حسن عسكر عبدهللا  .36

 ذوي الشهداء الثانً تطبٌمً 2022/2023 مدٌنة العلوم االهلٌة للبنٌن 2021/2022 المدنً 62,423 435 1322513013006 احمد نبٌل محمود عبدالمجٌد  .35



 2023-2022ٌة للعام الدراسً الدراسة المسائ / الكٌمٌاوٌةلسم الهندسة اسماء الطلبة الممبولٌن فً 

 ت

 
 المسم المعدل المجموع الرلم االمتحانً االسم الرباعً

 سنة التخرج

 من االعدادٌة
 المالحظات الدور الفرع سنة المبول جهة التخرج

  الثانً أحٌائً 2022/2023 الحٌاة األهلٌة فً تركٌا/ سكارٌا 2015/2013 كٌمٌاوي 95,355 651 131341224013 علً مرزوق عباس محل  .1

  األول أحٌائً 2022/2023 للبنٌن عمر بن عبد العزٌز 2013/ 2015 كٌمٌاوي 90,423 633 151341012133 مصطفى سفٌان دمحم سعٌد  .2

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 األهلٌة للبنٌن بٌجً 2021/2022 كٌمٌاوي 69,000 433 1322513022005 زٌاد طارق اسماعٌل حمٌد  .3

  األول أحٌائً 2022/2023 المعماع للبنٌن 2020/ 2019 كٌمٌاوي 96,660 530 132041062005 حمد دمحم ضٌفبهاء الدٌن ا  .4

  األول علمً 2022/2023 صدى العراق للبنٌن 2013/2019 كٌمٌاوي 90,514 635 131941035133 دمحم نزار خورشٌد رشٌد  .5

  األول أحٌائً 2022/2023 الرسالة الخالدة للبنات 2019/ 2013 كٌمٌاوي 90,423 633 1123105 كرٌم أحمد مضعن حفصه  .6

  الثانً أحٌائً 2022/2023 النصر النموذجٌة للبنٌن 2021/2022 كٌمٌاوي 55,142 526 3122411003019 أرشد عواد صبار جلٌب  .5

  الثانً أحٌائً 2022/2023 التحرٌر النموذجٌة للبنٌن 2021/2022 كٌمٌاوي 63,235 453 4222411004015 أنس صاٌح غانم دمحم  .3

  األول أحٌائً 2022/2023 تكرٌت األهلٌة للبنٌن 2019/2020 كٌمٌاوي 96,500 559 132041055022 لٌث غٌاث صالح خلف  .9

  الثانً أحٌائً 2022/2023 آشور للبنات 2013/2019 كٌمٌاوي 91,423 640 131942243012 بسمان ٌونس خلف عبدهللا  .10

  األول أحٌائً 2022/2023 الزهور للبنات 2021/2022 كٌمٌاوي 65,290 451 1322422096026 نور دمحم صابر مصطفى  .11

  األول أحٌائً 2022/2023 السعادة للبنات 2021/2022 كٌمٌاوي 52,500 435 1321422069006 حمداسٌا عبدهللا دمحم ا  .12

  األول أحٌائً 2022/2023 العلم للبنات 2016/2015 كٌمٌاوي 59,423 556 131542150022 داخل حسن حمودصبا   .13

  الثانً تطبٌمً 2022/2023 للبنٌن اركبة جدعة 2021/2022 كٌمٌاوي 30,000 560 152251144014 دمحم سعدي علً عٌسى  .14

  االول أحٌائً 2022/2023 األمل األهلٌة للبنات 2013/2019 كٌمٌاوي 91,142 633 131942203029 صالح جاسمفدوى دمحم   .15

  الثانً أحٌائً 2022/2023 المبس للبنٌن 2013/2019 كٌمٌاوي 92,514 649 131941131002 حمد جالل حمادي عٌسىا  .16

  األول أحٌائً 2022/2023 الفٌاض للبنٌن 2013/2019 كٌمٌاوي 90,142 631 131941145004 اسماعٌل حبٌب ظاهر حسن  .15

  االول أحٌائً 2022/2023 ابن خلدون للبنٌن 2013/2019 كٌمٌاوي 93,235 653 131941009011 اسماعٌل عبدالحمٌد سلٌمان  .13

  األول علمً 2022/2023 الفرلان للبنٌن 2003/2009 كٌمٌاوي 63,142 455 103911021060 مهند خلف سالم محمود  .19

  األول علمً 2022/2023 المنصور للبنٌن 1995/1993 كٌمٌاوي 55,423 523 502613019 سفٌان حمود علً عباس  .20

  الثانً علمً 2022/2023 العراق األهلٌة للبنٌن 2003/2009 كٌمٌاوي 54,142 519 1591134022 أحمد هشام عٌسى عبدالعزٌز  .21

  الثانً أحٌائً 2022/2023 الخصم للبنات 2021/2022 كٌمٌاوي 63,000 456 1322422115090 هدٌل مظهر علً هزاع  .22

  األول أحٌائً 2022/2023 الشٌماء للبنات 2021/2022 كٌمٌاوي 59,423 556 1322422052039 شكران ممصود شاكر صالح  .23

 ( دروس3مهنً ) األول  بتروكٌمٌاوي 2022/2023 أكد المهنٌة 2021/2022 كٌمٌاوي 55,355 605 2222131230012 عز الدٌن شاكر حمٌد ٌونس  .24

  األول أحٌائً 2022/2023 طرٌك النجاح األهلٌة للبنٌن 2021/2022 كٌمٌاوي 50,551 494 1322413014090 عمر زٌاد ابراهٌم جاسم  .25

  األول أحٌائً 2022/2023 مدٌنة العلوم األهلٌة للبنٌن 2021/2022 كٌمٌاوي 53,500 451 1321413013010 بشار زٌاد ابراهٌم دمحم  .26



 

 2023-2022الدراسة المسائٌة للعام الدراسً  ٌة /الممبولٌن فً لسم الهندسة الكهربائبة اسماء الطل

 المسم المعدل المجموع الرلم االمتحانً االسم الرباعً ت
سنة التخرج من 

 االعدادٌة
 المالحظات الدور الفرع سنة المبول جهة التخرج

  الثانً تطبٌمً 2222/ 2222 العلم للبنٌن 2021/2022 كهرباء 63,235 453 1322511013003 حمداحمد حامد عبدهللا ا  .1

 2022/2023 مهنً /خارجٌون 2021/2022 كهرباء 63,000 544 1522521600025 حمد عبدمبشر دمحم ا  .2

تجمٌع 

وصٌانة 

 حاسوب

 دروس 3 الثانً

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 تكرٌت المهنٌة 2021/2022 كهرباء 69,125 553 1322021110005 ثابت دمحم شعبان ثابت  .3

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 بٌجً المهنٌة 2020/2021 كهرباء 51,355 551 1322021210001 بو بكر صالح ٌونس فرحانا  .4

 دروس 3 األول الكترون 2222/2222 تكرٌت المهنٌة 2002/2003 كهرباء 52,355 559 635151 حمد صالح رشٌد نجما  .5

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 تكرٌت المهنٌة 2021/2022 كهرباء 59,355 639 1322021110012 عبٌد خلففراس لطٌف   .6

 59,550 633 1322051040035 دمحم خلٌل عبد زٌدان  .5
 كهرباء

 الطوز الصناعٌة 2021/2022
األلكترونٌن  2222/2222

 والسٌطرة
 دروس 3 األول

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 تكرٌت المهنٌة 2021/2022 كهرباء 52,125 555 1322021110003 حمد ولٌد صالح ٌوسفا  .3

 دروس 3 األول الكترون 2222/2222 الدور المهنٌة  1994/1995 كهرباء 55,625 605 2-630064 منال مهدي صالح طه  .9

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 بٌجً المهنٌة 2000/2001 كهرباء 32,500 660 3-345031 علً ٌوسف جمٌل سلطان  .10

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 الحوٌجة المهنٌة المختلطة 1994/1995 كهرباء 63,000 544 1-621034 حمد ٌوسفعبدالجبار حسن ا  .11

 دروس 3 األول الكترونٌن 2222/2222 المهنٌة حطٌن المختلطة 2021/2022 كهرباء 53,500 623 2122051210041 علً ضٌاء ابراهٌم مخلف  .12

 50,355 563 2122051210040 علً حٌدر عبد كاظم  .13
 كهرباء

 حطٌن المختلطة المهنٌة 2021/2022
االلكترونٌن  2222/2222

 والسٌطرة
 دروس 3 االول

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 العلم المهنٌة 2021/2022 كهرباء 54,000 592 1322021130003 سفٌان رشٌد لعفور صالح  .14

 دروس 5 األول كهرباء 2222/2222 تكرٌت المهنٌة 2021/2022 كهرباء 54,235 520 1321321110003 عبدالرحمن محمود دمحمدمحم   .15

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 بروانة الصناعٌة 2021/2022 كهرباء 51,355 551 1922021020031 فالح حسن عبٌد شمران  .16

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 دالوق المهنٌة المختلطة 2021/2022 كهرباء 53,125 535 2022021150005 مصطفى مظاهر علً زٌن العابدٌن  .15

 55,339 - - ولٌد محمود عباس بدوي  .13
 كهرباء

 المعهد التمنً / الدور 2000/2001
التمنٌات  2222/2222

 االلكترونٌة
 األول

( 90( من مجموع )3)
 اوائل معهد

 69,034 - - مٌسر داود مصطفى حمد  .19
 كهرباء

 المعهد التمنً / الدور 2020/2021
التمنٌات  2222/2222

 االلكترونٌة
 األول

( 22( من مجموع )1)
 اوائل معهد

 65,625 541 2014002013 رجب حسٌن علً رجب  .20
 كهرباء

 أعدادٌة الدور الصناعٌة 2013/2014
تجمٌع  2222/2222

وصٌانة 
 الحاسبات

 دروس 3 األول

 دروس 3 األول كهرباء 2222/2222 اعدادٌة صناعة الصمود 1993/1994 كهرباء 54,625 595 5-620039 علًعمران صالح عزٌز   .21

 

 



 2023-2022 الدراسة المسائٌة للعام الدراسً اسماء الطلبة الممبولٌن فً لسم الهندسة المٌكانٌكٌة /

 

 

 

 

 

 

 

 المسم المعدل المجموع الرلم االمتحانً االسم الرباعً ت
 سنة التخرج
 من االعدادٌة

 المالحظات الدور الفرع سنة المبول جهة التخرج

  الثانً أحٌائً 2022/2023 الشرلاط للبنٌن 2021/2022 مٌكانٌن 65,423 452 1322411004135 حمد دمحممانع حمٌد ا  .1

  الثانً أحٌائً 2022/2023 الشرلاط للبنٌن 2021/2022 مٌكانٌن 63,551 430 1322411004103 علً اسماعٌل خلف حمٌد  .2

  الثانً أحٌائً 2022/2023 مدٌنة العلوم األهلٌة للبنٌن 2021/2022 مٌكانٌن 50,290 492 1322413013060 مصعب رٌاض جواد مطر  .3

  الثانً أحٌائً 2022/2023 المجٌد المختلطة 2013/2019 مٌكانٌن 90,000 630 131941105005 عامر معتز عٌال مجٌد  .4

  األول أحٌائً 2022/2023 الفرات للبنٌن 2013/2019 مٌكانٌن 33,430 619 131941020019 حمد جاسم دمحمبهاء   .5

 دروس 6 األول علمً 2022/2023 الدور للبنٌن 1939/1990 مٌكانٌن 55,666 454 5002011019 سرور دمحم علً سعٌد  .6

 دروس 3 األول النجارة 2022/2023 المعتصم المهنٌة 1995/1993 مٌكانٌن 51,625 553 2631134 عالء هادي علً حسٌن  .5

 دروس 3 األول مٌكانٌن 2022/2023 خارجٌون 2006/2005 مٌكانٌن 50,125 561 1354123035 صالح حسن علً عطان  .3

 دروس 3 األول  2022/2023 الحوٌجة الصناعٌة المسائٌة 2002/2003 مٌكانٌن 52,355 559 25352 حمد حسن خلف عبدهللاا  .9

 دروس 3 األول سٌارات 2022/2023 بٌجً المهنٌة 2010/2011 مٌكانٌن 51,500 552 1313031050025 ابراهٌم مهدي صالح سحاب  .10
 دروس 3 األول مٌكانٌن 2022/2023 الخالص المهنٌة 2021/2022 مٌكانٌن 59,000 632 2122011150003 حسٌن حسن ناصر حسٌن  .11

 دروس 3 الثانً مٌكانٌن 2022/2023 الخالص المهنٌة 2021/2022 مٌكانٌن 65,625 541 2122011150006 علً صٌاح مهدي جاسم  .12

 دروس 5 الثانً سٌارات 2222/2222 بٌجً المهنٌة 1990/1991 مٌكانٌن 63,235 453 633156-9 حبٌب خالد خلف سوادي  .13

14.             

15.             

16.             

15.             

13.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             



 

 2023-2022 الدراسة المسائٌة للعام الدراسً / الممبولٌن فً لسم هندسة البٌئةاسماء الطلبة 

 

 المسم المعدل المجموع الرلم االمتحانً االسم الرباعً ت
 سنة التخرج
 من االعدادٌة

 المالحظات الدور الفرع المبولسنة  جهة التخرج

  األول علمً 2023/ 2022 المعماع للبنٌن 2009/2010 البٌئة 51,423 500  حمد خلف رمضان ماجدا  .1

  األول علمً 2222/2222 بٌجً للبنٌن 2006/2005 البٌئة 52,235 506 13511005054 عمر اٌاد ذٌاب جاسم  .2

  األول علمً 2222/2222 بٌجً للبنات 2009/2010 البٌئة 63,550 430 131012153005 آمنة باسم حازم مهدي  .3

  الثانً علمً 2222/2222 الصٌنٌة المسائٌة 2005/2006 البٌئة 63,235 453 13611116515 عبدهللا همام فائك عبد الستار  .4

  الثانً علمً 2222/2222 الحورٌة المسائٌة 2013/2014 البٌئة 59,423 556 131411340091 خالد هداش دمحم حسٌن  .5


