
  كلیة الھندسة 

  قسم المعماري 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  ) الدور االول  ( 
  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

إبراهیمطه عدنان طه   .١
  الھندسة

٢٠١٢بكالوریس------- معماري

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةزینة فتاح احمد مصطفى العبیدي  .٢

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةنعمان محمد حسن مصطفى  .٣

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةرسل فارس حسین علي العبیدي  .٤

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمروة منهل فوزي جبرائیل  .٥

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمدین ماهر جمیل شیت  .٦

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةایة هشام شكر محمود  .٧

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةعبیدة صالح الدین عبدالعزیز مصطفى  .٨

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمحمود اسماعیل محمد سعید نوري  .٩

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةسوسن كوركیس متي حنا  .١٠

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةفاطمة نزار عزیز محمد  .١١



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمصطفى رافع طاهر عبد الغفور  .١٢

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةغانم محمد صالحمروة  .١٣

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةفتیان زیاد طه امین  .١٤

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةداد عبد الجبار اسمیركرم مق  .١٥

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسة  نور زهیر بهنام بحو  .١٦

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةفرح رعد محمد خضر  .١٧

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمحمد طلعت علي قداوي  .١٨

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  لھندسةاضحى رافع عبد االله طه  .١٩

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمحمد باسل محمد شیت عبد الحكیم  .٢٠

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةسرى رافع عبد الحمید موسى  .٢١

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةمؤمن محمد یعقوب محمد  .٢٢

٢٠١٢بكالوریس------- معماري  الھندسةالواحدمصطفى فواز عبد السالم عبد  .٢٣



  كلیة الھندسة 

  میكاترونكسقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص   الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوس----- كاترونكسمیالھندسة مھند نھاد نعمان الریكاني.٢٤

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسة موج سمیر محمد بشیر الجادرجي.٢٥

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسة ایھاب عبد الرحمن صطام احمد الجمیلي.٢٦

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسة عبد هللا الكسومحمودحنین رافد .٢٧

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسة دعاء طارق یوسف عبد الرحمن.٢٨

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسة النعیميحسن بان حسین علي .٢٩

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسة رماح فارس محمد سعید معیوف الجبوري.٣٠

٢٠١٢بكالوریوس----- میكاترونكسالھندسةمحمد تركي بیدر تجرو اللویزي.٣١

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  الحاسوب قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

محمد طارق محمد ذیاب سلطان العلي  .٣٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةرنا كنعان یونس مصطفى النعیمي  .٣٣

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةمحمد قاسم حیدر عزیز النعیمي   .٣٤

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةآمنة عبد الرزاق إبراھیم محمد   .٣٥

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةزینب مظفر عثمان خطاب   .٣٦

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةھدیل عماد غانم عبد الفتاح الشكرجي  .٣٧

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةنوفل نصوح یونس ذنون الساعاتي  .٣٨

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةعمر انمار ھادي یونس  .٣٩

٢٠١٢سبكالوری----- حاسوب  الھندسةأالء فواز محمد عبد العزیز مال سلیمان   .٤٠

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةھدى باسم حامد سعید الدباغ  .٤١

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةان عبد مأسیل محمد سل  .٤٢



  كلیة الھندسة 

  الحاسوب قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةأمال جاسم عصري یونس  .٤٣

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةزید جمیل كل محمد  .٤٤

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةشریف جمال شریف عزیز  .٤٥

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةأالء فارس محمود احمد الحیالي   .٤٦

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةعبد العزیز فالح فضیل خلیل  .٤٧

٢٠١٢بكالوریس----- حاسوب  الھندسةدیانا ریاض خلیل یوسف ككو  .٤٨

  

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  االلكترونیك/كھرباء قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

غیث محمود أیوب سلیمان الراوجي  .٤٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

علي أیاد عبد الجبار حسین البابلي  .٥٠
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیكاء كھرب

السویدي استبرق بسام یحیى جاسم  .٥١
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

الطائي زید عبد العظیم عبد هللا یاسین  .٥٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

سعدي ایوب الدباغ عمر نجیب   .٥٣
  الھندسة 

٢٠١٢یوسبكالور االلكترونیككھرباء 

محمد الجلبيطھ یاسین یونس  .٥٤
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

جرجیس غمال دینا وعد أحمد  .٥٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

حسین الشیخالربالل طھ فاضل  .٥٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

رؤى سمعان نوح حنا بقطر  .٥٧
  سة الھند

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

محمد الجبوري أمین علي مجبل  .٥٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

علیوي الجبوري أنوار أحمد عطیة  .٥٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوسااللكترونیككھرباء 

  



  

  كلیة الھندسة 

  قدرة /كھرباء قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة   اللهیبيحسن محمد نجم وسام  .٦٠

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة اللهیبيعلي معروف علي عبد اهللا   .٦١

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة ديمحمد ریاض یونس محمد المعاضی  .٦٢

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة عزیز العبیدي أركان عبد الوهابسرمد  .٦٣

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة عبد النعیمي یحیىسعدأحمد   .٦٤

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة محمد طالل یونس عبد هللا العالف  .٦٥

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة اسحاق حمادي ازغیر الخاتونيمروان  .٦٦

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة عمر غیاث إبراهیم عبد اهللا الصراف  .٦٧

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة محمد احمد النعیمي علي عبد السالم  .٦٨

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءسة الهندحسام غانم سعید قصاب باشيأحمد  .٦٩



  كلیة الھندسة 

  قدرة /كھرباء قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة سلیمانعبد اهللا سالم داؤد  .٧٠

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة احمد فتحي حمو عباس الحمداني   .٧١

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة إسماعیل احمد رجب حسن الیوسف    .٧٢

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة العباسي یوسفصفاء عبد الجبار   .٧٣

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة علي العبیدي دینا عبد الكریم إبراھیم  .٧٤

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة عیسى ججي وسام ناصركرم  .٧٥

٢٠١٢وس بكالوریقدرة كهرباءالهندسة مصطفى خالد محمود صالح المشھداني  .٧٦

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة جوینيالنور ولید خیرو علي   .٧٧

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة ابلحد النقار فضیل إبراهیمرشا  .٧٨

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة منصور تومایيسیف مارون سعید  .٧٩

  



  كلیة الھندسة 

  قدرة /كھرباء قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة جرجیس توشي فادي خیر هللا جمیل  .٨٠

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة رزوقي الیاس حناآمندى  .٨١

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة حسن المزوري مروة محمد صالح جرجیس   .٨٢

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة صوفي خضر  أحمد محمد إبراھیم  .٨٣

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة عبد الهادي عبد القادر محمد الحلوهبة  .٨٤

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة حسن الدلیمي أسماء أسامة عبد المجید  .٨٥

٢٠١٢وس بكالوریقدرة كهرباءالهندسة داؤد صفاوي الدلیمي إسراء خالد  .٨٦

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة اسي ننعمایوسف جبروالرا  .٨٧

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة الجبوريجرجیس مثنى سعد صالح   .٨٨

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة نغم مظفر محمد علي شریف القاضي  .٨٩

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة عبد الحدیدي سعد عادلسعود  .٩٠

٢٠١٢بكالوریوس قدرة كهرباءالهندسة محمد صالح عبد اهللا مصطفى محمد شاكر  .٩١

  



  یة الھندسة كل

  المدني قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع / القسم   الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

محجوبةأثیر خضر جمع  .٩٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

سراب عبد حسین محمد الراشدي  .٩٣
  الھندسة 

٢٠١٢ریوس بكالو ---- مدني

أحمد تحسین علي مصطفى التك  .٩٤
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

محمد كفاح نوري شیتاوي المشھداني  .٩٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

رامي نائل جمیل سلو شماس خدر  .٩٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمر یاسر عادل طھ طاقة  .٩٧
  الھندسة 

٢٠١٢ریوس بكالو ---- مدني

صفاء قاسم عباس عبدالكریم الجبوري  .٩٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

العكیديوائل رعد سعد هللا شحاذة   .٩٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمر ذنون یونس محمود االعرجي  .١٠٠
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

شندالةانیساحمد فائز ناظم محمد  .١٠١
  الھندسة

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

احمد حامد علي خضیر الجوعان  .١٠٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني



  یة الھندسة كل

  المدني قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع / القسم   الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

١٠٣.  
یونسعبد هللا محمد شھاب احمد

الطائي
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمر شمسي عماش حسین الطائي  .١٠٤
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

انيزھراء محمد یوسف حیدر الحمد  .١٠٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

سركون نوئیل بولص یونو جمیل  .١٠٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

مال حموعلي شامل شكر محمود   .١٠٧
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

إبراھیم خلیل إبراھیم حسین  .١٠٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

١٠٩.  
ھولیا یوسف أبلحد جرجیس 

لجرجوسيا
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

ضحى عدنان بكر محمد النعیمي  .١١٠
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

١١١.  
رافع طاھر عبدالغفور أبوبكر

الطرقجيا
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

فیصل نوفل عمر انس البكوع  .١١٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

ي قنبر الزھیريخالد ولید عل  .١١٣
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني



  یة الھندسة كل

  المدني قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع / القسم   الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

علي حازم علي خضیر الجوعان  .١١٤
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

احمد عبد الكریم حازم محمد علي  .١١٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

سعد عبد العزیز داؤود الراويةمرو  .١١٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

الدلیميكمال جمال موسى لیث   .١١٧
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

مارلین میخائیل زكر یسي تمس  .١١٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

احمد یحیى احمد اسود االحمد  .١١٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

النقشبنديطھ إبراھیم أنور إبراھیم   .١٢٠
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

دیلون داؤود شمعون عودیشو التخوم  .١٢١
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

ھبھ یونس علي عزیز الحدیدي  .١٢٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

ال سلطاننور رعد عبد الوھاب رشید   .١٢٣
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

المالرحمة محمد رشید عبد هللا   .١٢٤
  الھندسة 

٢٠١٢الوریوس بك---- مدني



  یة الھندسة كل

  المدني قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع / القسم   الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

نجود ماجد یاسین محمد   .١٢٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمار حسن خلف حسو الخالتي  .١٢٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

سالم یلدا عبد االحد اسحق القس ایلیا  .١٢٧
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

أنفال عصام فخري محمود العبیدي  .١٢٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس -- --مدني

نوار ھاشم محمد سالم الراشدي  .١٢٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمر مبدر محمد عبد هللا المشھداني  .١٣٠
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

١٣١.  
شھد إبراھیم احمد محمد سعید 

الرضواني
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

بيدھام اللھیإى رمضان عطشان ؤر  .١٣٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمر ناظم إبراھیم مجول العبیدي  .١٣٣
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

الجوعانعبدااللھ أنور قنبر صالح   .١٣٤
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

یاسر محمد خطاب سلطان الجواري  .١٣٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني



  یة الھندسة كل

  المدني قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع / القسم   الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

بلو الجبوريوسن یوسف محمد   .١٣٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

العبدليعثمان عیدان احمد علي   .١٣٧
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عمار سعید محمد حسین الحیالي  .١٣٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

عالء مقداد نعمت ذنون ال عبدالعزیز  .١٣٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- مدني

  

  

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  الموارد المائیة  قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةضیاء محمد طھ حسن القطان  .١٤٠

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةیسطاھر جرجعبد العزیز محمد طیب  .١٤١

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةعمر علي عبد الرحمن علي الحمداني  .١٤٢

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةمھند رافع حامد علي العبیدي  .١٤٣

٢٠١٢وسبكالوری------ موارد مائیة  الھندسةیزن ناھل محمود عزیز العبیدي  .١٤٤

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةإسراء علي یونس محمد حسن البدراني  .١٤٥

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةقمر مؤید بكر بشیر النعمة  .١٤٦

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةمؤمن فائز شریف صالح القاسم  .١٤٧

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  لھندسةااحمد شھاب احمد حسین الزبیدي  .١٤٨

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةالحمدانيمحمد سعد احمد محمد   .١٤٩

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةنورة یاسین علي صالح االحمد  .١٥٠



  كلیة الھندسة 

  الموارد المائیة  قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةضحى علي یونس ذنون المالح  .١٥١

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةریم خضر محمد صالح الحیاليم  .١٥٢

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةرفل عبد الناصر احمد ابراھیم الحجي  .١٥٣

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةمحمد قصي محمود عبد هللا القطان  .١٥٤

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  دسةالھنھكار اسعد محمد طاھر الزیباري  .١٥٥

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةوفاء عارف محمد سلیم االتروشي  .١٥٦

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةظفر ثامر حامد ذنون الحمداني  .١٥٧

٢٠١٢لوریوسبكا------ موارد مائیة  الھندسةالبومھديحسنف خلدعبد المجیزین العابدین   .١٥٨

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةمحمود مظفر عبد الرزاق یحیى الراوي  .١٥٩

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةدلشاد حجي محمود حسن شصورا  .١٦٠

  احمد زیاد عبد المالك عبد الفتاح  .١٦١
ال زكریا

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسة



  كلیة الھندسة 

  الموارد المائیة  قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةي خلوف عبد هللا العانيمیسم قوم  .١٦٢

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةزید علي عبد الرحمن  علي الحمداني  .١٦٣

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةشعالن احمد حسین ظاھر الطائي  .١٦٤

٢٠١٢بكالوریوس------ ئیةموارد ما  الھندسةنور موفق عمر علي العاني  .١٦٥

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةسرى سعد جھاد محمود الخیاط  .١٦٦

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةانبرضوان عبد المجید علو خلو ال بالو  .١٦٧

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةأسیل خلف إبراھیم خضر اللھیبي  .١٦٨

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةشاكر عفش خلیفة الفھداويھاني   .١٦٩

٢٠١٢بكالوریوس------ موارد مائیة  الھندسةآیة مثنى محمد نجیب قاسم الصائغ  .١٧٠

  

  

  



  كلیة الھندسة 

    المیكانیك قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع /قسمال  الكلیة  الرباعي واللقباالسم  ت

مجید علي عبد الرزاق مجید  .١٧١
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- میكانیك

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةمحمد ناظم مصطفى علي  .١٧٢

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةمحمد معتز كمال ابراھیم  .١٧٣

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةسارة سعد عبد الجباراسمیر  .١٧٤

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةمحمد حسین علي محمد  .١٧٥

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةریان لیث صابر محمد  .١٧٦

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةاحمد زھیر طھ محي الدین  .١٧٧

٢٠١٢ریوسبكالو---- میكانیك  الھندسةنور ھشام علي مكي  .١٧٨

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةھشام صبحي جمعة محمد  .١٧٩

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةحمید رحاب نشوان سعدون  .١٨٠

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةأنفال یونس صالح نجم  .١٨١



  كلیة الھندسة 

    المیكانیك قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع /قسمال  الكلیة  الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةھالة عبد الكریم جاسب مناور  .١٨٢

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةمد جاسم محمد رضااح  .١٨٣

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةفاطمة احمد عبدالرحیم عبدهللا  .١٨٤

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةرفل صباح نوري احمد  .١٨٥

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةایات صالح درویش سلیم  .١٨٦

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةھیمعمر عباس صبار ابرا  .١٨٧

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةأفاق محمد صالح محمد  .١٨٨

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةحسین عبد الھادي حسن مجید  .١٨٩

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةسلیمان زینة غالب عبد السالم  .١٩٠

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  ةالھندسزینب حازم حمید مجید  .١٩١

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةفتاح ریا انور احمد  .١٩٢



  كلیة الھندسة 

    المیكانیك قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الدور االول  ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع /قسمال  الكلیة  الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةاواز محمد أحمد محمد  .١٩٣

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةمحمد صدیقإبراھیمرونق   .١٩٤

٢٠١٢ریوسبكالو---- میكانیك  الھندسةنور ذنون سلطان یاسین  .١٩٥

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةایمان جمال یونس ابراھیم  .١٩٦

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةعال عامر جرجیس نعیم  .١٩٧

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةخالد علي أحمد خضر  .١٩٨

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةسلیمانمحمد عبد المنعم یونس  .١٩٩

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةعلي ھربشیر محمدما  .٢٠٠

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةزید أسامة جمال جاسم  .٢٠١

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةیونس حسن حاتم ذنون  .٢٠٢

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسةخضر لیاسامصعب خالد   .٢٠٣

  



  كلیة الھندسة 

     المعماريقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج   شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوس---- معماري  الھندسة  الخلیلمحمد أسماء ربیع یاسین   .٢٠٤

٢٠١٢بكالوریوس---- معماري  الھندسة  فارس الراوي سامر ایاد رشید  .٢٠٥

٢٠١٢بكالوریوس---- معماري  الھندسة  الطالب مدین شعیب ھاشم محمد سلیم  .٢٠٦

٢٠١٢بكالوریوس---- معماري  الھندسة  الحیاليحمید عمر لیث عبد القادر  .٢٠٧

٢٠١٢بكالوریوس---- معماري  الھندسة  السبعاوي مضر خیر الدین محمد سلیمان  .٢٠٨

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  المیكاترونكس   قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١ي العام الدراسي خریج

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/ القسم   الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس  الھندسة   الدیرعامر احمد عبد صالح  .٢٠٩

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس  الھندسة   علي اغاطیبة علي یحیى  .٢١٠

  الحمدانياسماعیلمحمودى عبد المنعمرؤ  .٢١١
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس

العباجيخلیل زینب احمد ابراھیم   .٢١٢
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس

  لرفاعياعبدهللا ایالف ایاد عبدالرزاق   .٢١٣
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس  الھندسة طھ الصیاديروعة عبد الوھاب محمود   .٢١٤

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس  الھندسة حسن ال عبد الواحداالء عبدالكریم احمد  .٢١٥

  الحمداني اسماعیل خلیل سلمى فاروق  .٢١٦
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس

٢٠١٢  بكالوریوس----- یكاترونكسم  الھندسة الراويعبد العزیز محمد سفیان محمد  .٢١٧

٢٠١٢  بكالوریوس----- میكاترونكس  الھندسة   الرساممحمد مصطفى ماجد غانم   .٢١٨

  



  كلیة الھندسة 

  الحاسوب   قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/ القسم   الكلیة  الرباعي واللقباالسم  ت

النعیميأمینخالدجمالحنین  .٢١٩
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

العباسي احمدیونسمحموداحمد  .٢٢٠
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

احمدسعیدأثیررحمة  .٢٢١
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

جيه الشوررمو  حناحكمتسونیا  .٢٢٢
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

الحسینيعليفاضلسعدحسان  .٢٢٣
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

السلطان ذیابمحمدخالدمحمد  .٢٢٤
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

االسود عليجاللولیدرؤى  .٢٢٥
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

عبداحمدإبراھیمضیاء  .٢٢٦
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

رضوانحسینهللاعبدقحطانسممی  .٢٢٧
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

المواليعليطھمظھرمالذ  .٢٢٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- حاسوب

  



  كلیة الھندسة 

  الكترونیك   / الكھرباءقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  فرعال/القسم  الكلیة  الرباعي واللقباالسم  ت

  سیف فیصل غازي حسن الحرباوي   .٢٢٩
  الھندسة

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء  الھندسة  عبیر خلف عبد هللا صالح   .٢٣٠

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء  الھندسةامنة ثامر سعید مراد   .٢٣١

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء  لھندسةا  علي احمد حماد طوكان   .٢٣٢

دعاء احمد محمود محمد صالح السبعاوي  .٢٣٣
  الھندسة

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء  الھندسة  مھا ولید اسكندر بھنام اسكندر   .٢٣٤

  سامان عبد المنعم عبدو علي   .٢٣٥
  الھندسة

  ٢٠١٢  بكالوریوس  إلكترونیككھرباء

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  قدرة   / الكھرباءقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   الرباعي واللقباالسم  ت

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة   فاتن أكرم حمادي نجم معروف.٢٣٦

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة   أسماء یحیى علي خلف الحدیدي.٢٣٧

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة مؤمن غانم شیت محمد .٢٣٨

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة   فرح علي حسن محمد المعماري.٢٣٩

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة كرم خیر هللا محمد جرجیس االعرجي .٢٤٠

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة عبد العزیز سرى عبد الرحمن محمد.٢٤١

٢٠١٢بكالوریوسقدرة كهرباءالهندسة   مثنى سالم محمد حسین الجبوري.٢٤٢

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  المدني   قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  ھادة الش  االختصاص  الفرع/ القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   حمیدي النعلبندیحیى عبد السالم فتحي  .٢٤٣

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   دنیا ماجد یحیى صالح الشیخ  .٢٤٤

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   وسام مؤید محمود احمد الجمیلي  .٢٤٥

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   ایالف فالح حسن علوان السوداني  .٢٤٦

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة لؤي ولید جاسم محمد الحیالي  .٢٤٧

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   یونس سبھان ابراھیم عزاوي الخالدي  .٢٤٨

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   اسامة زھیرمحمد صدیق حمو القدو  .٢٤٩

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   اتيالبیإسراء محي الدین قاسم كوثر   .٢٥٠

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   سلمان الجبوري حیدر قاسم عزت حسین   .٢٥١

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة زینة یوسف منصور كوركیس عربو  .٢٥٢

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   دعاء صالح احمد خضر العبادي  .٢٥٣



  كلیة الھندسة 

  المدني   قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  ھادة الش  االختصاص  الفرع/ القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   العالف ایوب كرم معتصم سعد هللا   .٢٥٤

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   الجلیلياسماعیل عال رافع محمد طیب  .٢٥٥

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   الجبوريشاھربشیر نواف إبراھیم  .٢٥٦

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   علي سیالھمروة غسان حسن  .٢٥٧

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   الوكاعالح محمد رشا فاضل ص  .٢٥٨

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة أحمد ولید أسمیر جاسم الرجبو  .٢٥٩

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة مریم عبد العزیز احمد یاسین الزھیري  .٢٦٠

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   زھراء ضیاء نایف خطاب العمر  .٢٦١

٢٠١٢  بكالوریوس---- مدني  الھندسة   سى ذنون الغزالریا عی  .٢٦٢

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  الموارد المائیة   قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

  ابراھیم مھند ثائر احمد  .٢٦٣
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

عبد اللطیف العراقي آمنة عبد السالم اسماعیل  .٢٦٤
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

یحیى حسن اغا إدریس إحسان محمود  .٢٦٥
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

یعقوب بطي بھنام سعدي رؤوف  .٢٦٦
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

یاسین السلیفاني محب احمد محمد  .٢٦٧
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

حمید الصائغ یوسف راكان محمود  .٢٦٨
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

محمد التمیمي زینب طالب كل محمد  .٢٦٩
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

رشیدالطائي أیمن باسل إبراھیم  .٢٧٠
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

عبد اللطیف كوثر حسین قاسم  .٢٧١
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

محیر الھكاري لینا ولید عبد هللا  .٢٧٢
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

محمود مال حموفھد عصام شكر  .٢٧٣
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

صالح الطائي حارث ربیع محمد  .٢٧٤
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة



  كلیة الھندسة 

  الموارد المائیة   قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  شھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

  نعمة المطیر فاروق ھادي معتوق  .٢٧٥
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

حسن األوسيد جالل كاظمؤاف  .٢٧٦
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

عباس الحافظ أرشد ریاض جابر  .٢٧٧
  دسة الھن

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

الیاس العبیدي إیھاب شاكر محمود  .٢٧٨
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

عبد هللا النجم ھبة عماد محمود  .٢٧٩
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

دعبول  العبیدي اماني صالح مجبل  .٢٨٠
  الھندسة 

٢٠١٢  یوسبكالور----- موارد مائیة

حسین الطائي وھران عامر مھدي  .٢٨١
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

  الصالحي فرجمروة محمود لطیف  .٢٨٢
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

سلیم  الطھأبو بكر إبراھیم عبد الھادي  .٢٨٣
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

مزیعل  الخالدي اھیمسراء عبد هللا ابر  .٢٨٤
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس----- موارد مائیة

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  المیكانیكقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢بكالوریوس---- انیكمیك  الھندسة علیاء فھد راشد عبد الباري  .٢٨٥

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة عبدا  یاسین عبد الكریم احمد  .٢٨٦

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة احمدزینب محمد طاھر رشید  .٢٨٧

یاسینعبد الخالق احمد حسن  .٢٨٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  سة الھندحسن نور عبد الستار یونس  .٢٨٩

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة محمددیار حسن صالح  .٢٩٠

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة الحدیدي زینب ناظم یحیى صالح  .٢٩١

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة محمد علي حدید یحیى نوفل عبد الرحمن  .٢٩٢

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة صطفى ماحمد محمد نوري احمد  .٢٩٣

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة علي مدین یونس فتحي  .٢٩٤

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة بللو عاطف بھاء الدین خزعل  .٢٩٥

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة السبعاوي زینة ھاني قاسم مصطفى  .٢٩٦



  كلیة الھندسة 

  المیكانیكقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة یمان السبعاوي سللیث محمد عیسى  .٢٩٧

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة صالح  الجبوري رجاء جار هللا عبد الرحمن  .٢٩٨

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة عبد القادر بناز فخري أسماعیل  .٢٩٩

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة حمود اسامة زید خلف  .٣٠٠

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة أسماء سعدي محمود صالح  .٣٠١

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة خلیل ولید محمد نجم  .٣٠٢

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة محمد علي لیث احمد  .٣٠٣

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة ظاھر محمد صالح فتحي  .٣٠٤

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة عبد هللا مودزكریا احمد مح  .٣٠٥

٢٠١٢بكالوریوس---- میكانیك  الھندسة صادق علي اسماعیل حمد  .٣٠٦

  



  كلیة الھندسة 

  میكاترونكسقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )التكمیلي / الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/ القسم   الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢  بكالوریوس ---- میكاترونكس  الھندسة   محمد عصام اسماعیل علي عبدي   .٣٠٧

٢٠١٢  بكالوریوس ---- میكاترونكس  الھندسة   مھند استبرق محمد صالح الیوزبكي  .٣٠٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  الكھرباءقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )میلي التك/ الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/ القسم   الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢  بكالوریوسفدرة كھرباء  الھندسة   نورھان نبیل محمد جمیل   .٣٠٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  مدنيقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )التكمیلي / الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/ القسم  الكلیة   واللقباالسم الرباعي   ت

  ٢٠١٢بكالوریوس  ---- مدني  الھندسة   ابراھیم طھ أحمد بشیر حسین یونس  .٣١٠

  ٢٠١٢بكالوریوس  ---- مدني  الھندسة   الجلواحنور حیدرعبدالجلیل أحمد   .٣١١

  ٢٠١٢بكالوریوس  ---- مدني  الھندسة   سادانيأشرف سلیمان أسعدمحمد   .٣١٢

  ٢٠١٢بكالوریوس  ---- مدني  الھندسة   أشورھادي عزیزالیاس القس الیاس  .٣١٣

  

  

  

  

  

  



  كلیة الھندسة 

  موارد مائیة قسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )التكمیلي / الثاني الدور ( 

  سنة التخرج  الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

  نل السلیفاني زیطیف باسل رمضان   .٣١٤
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  مؤمنة فؤاد عبد القادر عبد الرحمن حمو  .٣١٥
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  الھندسة حشاش السالمي علي درویش محمود   .٣١٦
٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

حسین العبیدي شیماء یونس صالح   .٣١٧
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  الھندسة محمد طاھر الجلبي رشا موفق اسماعیل   .٣١٨
٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  الھندسة مصطفى الطالب رسل رعد حامد   .٣١٩
٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  الھندسة كامل العزي احمد شاكر زینب   .٣٢٠
٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  الھندسة خضیر العبیدي دانیة نعمة حسین  .٣٢١
٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

جخدم الجمیلي اسیل عبد هللا حمد   .٣٢٢
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

  الھندسة علي العي نور محمد حسین   .٣٢٣
٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة

ري عبد العزیز الجبوفرح عالء صبحي   .٣٢٤
  الھندسة 

٢٠١٢  بكالوریوس ----- موارد مائیة



  كلیة الھندسة 

  میكانیكقسم 

  ٢٠١٢-٢٠١١خریجي العام الدراسي 

  )التكمیلي / الثاني الدور ( 

  سنة التخرج   الشھادة   االختصاص  الفرع/القسم  الكلیة   االسم الرباعي واللقب  ت

٢٠١٢كالوریوس ب---- میكانیك  الھندسة الن غالب ودیع جرجیس   .٣٢٥

٢٠١٢بكالوریوس ---- میكانیك  الھندسة عبد هللا ناظم محمد سلیمان   .٣٢٦

٢٠١٢بكالوریوس ---- میكانیك  الھندسة نور علي عواد فرحان   .٣٢٧

سلیمان ابراھیم محمد خضیر   .٣٢٨
  الھندسة 

٢٠١٢بكالوریوس ---- میكانیك

٢٠١٢وریوس بكال---- میكانیك  الھندسة علي نزار عزیز جاسم   .٣٢٩

  


