
  

 

  

 

  الجامعة التكنولوجیة/قسم الھندسة الكھربائیة
  2015-2014عام الدراسي اللدراسات االولیة//ااسماء الخریجین

  
  

  6من    1صفحة    

  
  
  الكھربائیةفرع الھندسة 
  

 المعدل االسم االختصاص القسم الجامعة ت
 86.039 مروان رائد عبد حمید نصیف ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 1
 79.454 عالء احمد صاحب احمد كھربائیةھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 2
 78.794 یوسف خضیر فاخر فاضل ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 3
 78.364 ابتسام مزھر جدي زوید ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 4
 78.211 سلمانقائد محسن علي  ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 5
 77.838 كرار حیدر رزوقي سعید ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 6
 77.206 حمید جاسم خلیف عبد سایر ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 7
 72.578 زھراء حسن داود لفتھ ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 8
 72.102 احمد فاضل صادق كاظم ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 9

 72.096 رؤى صبر رشك شناوة ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 10
 69.538 صفا صفوك علیوي زوبع ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 11
 69.161 میالد یوسف بطرس یوسف ھندسة كھربائیة الكھربائیةالھندسة  التكنولوجیة 12
 67.122 علي عبد ناصر عبد ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 13
 66.738 مصطفى احمد طالل نعمان ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 14
 66.721 محمد ازاد نوري احمد ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 15
 66.270 باسم ترف ساجت عكیلي ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 16
 65.917 مصطفى مجید جواد مسفوة ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 17
 65.405 ابراھیمعلي عبد االمیر عباس  ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 18
 65.317 مصطفى عاصم محمد مالك ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 19
 65.080 دخیل مصطفى احمد موسى ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 20
 64.766 عرفان طالب شیاع صبح ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 21
 64.100 مصطفى حسین ثجیل جبار ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 22
 63.933 علي عبد الستار حمادي عبد الحسین ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 23
 63.761 علي جابر صبري محمد ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 24
 63.471 محمد جاسم محمد مجول ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 25
 63.251 احمد خضیر خزعل ناصر ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 26
 63.245 محمود ماھر حمید ماجد ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 27
 63.206 مصطفى احمد عبد اللطیف عز الدین كھربائیة ھندسة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 28
 62.702 حسین نعمة كاظم محسن ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 29
 61.848 سمیر عصام توفیق كاظم ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 30

 
 



  

 

  

 

  الجامعة التكنولوجیة/قسم الھندسة الكھربائیة
  2015-2014عام الدراسي اللدراسات االولیة//ااسماء الخریجین

  
  

  6من    2صفحة    

 
 
  الكھربائیةفرع الھندسة 
  

 المعدل اسم الخریج االختصاص القسم الجامعة ت
 61.413 لؤي ثامر صبحي سالم ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 31
 61.347 احمد جاسم احمد محمود ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 32
 60.946 زید سرمد عدنان عبد الرزاق ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 33
 60.685 ایمان محمود نھاب خمیس ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 34
 60.317 ھدیل فالح سرتیب شیخلي ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 35
 59.897 ذكرى علي بدیوي عبد ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 36
 58.751 ھشام سمیر راضي حسین ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 37
 57.252 ایمان صبحي محمد شاكر ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 38
 57.203 مھدي محفوظ علي ذنون ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 39
 56.958 امین عالء حسین امین كھربائیة ھندسة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 40
 56.767 علي ھاشم مجید امین ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 41
 56.659 زینب صالح مھدي سلمان ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 42
 55.861 الحسین حسن عزیزضرغام عبد  ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 43
 55.812 ھناء عماد خلیل كاظم ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 44
 55.746 امنیة موسى جعفر حمود ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 45
 55.548 احمد نجم حسین اسماعیل ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 46
 55.545 وھاب عیدان عباس كاظم ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 47
 55.526 حیدر محمد ریسان اسود ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 48
 54.785 عمر عبد الوھاب عبدالرزاق حسن ھندسة كھربائیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 49
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  6من    3صفحة    

  
  

  فرع الھندسة االلكترونیة/الدراسة الصباحیة
  

 المعدل االسم االختصاص القسم الجامعة ت
 84.076 سارة مازن ناجي عبد الحسین ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 1
 82.024 تبریر طارق حسن علیوي ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 2
 75.119 سارة علي محمد علي ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 3
 74.302 ھالة كمال عبد الجلیل عبد السادة ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 4
 74.288 فاتن سعد ناظم عبود ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 5
 70.216 احمد ھالل فطیسة كشیش ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 6
 69.651 علي محمد رضا طھ ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 7
 69.269 محمد نجیب عبید عباس ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 8
 68.901 إسالم عبد مسلم عبد الحسین نور الكترونیةھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 9

 68.692 سرى جواد حسون كاظم ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 10
 67.440 دعاء عبد الرزاق فاضل جاسم ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 11
 67.273 رامي فائق عبد الرزاق محمد الكترونیةھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 12
 67.268 فاطمة ابراھیم یاسر حمیدي ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 13
 67.256 مصعب عبد هللا  خلیفة حمود ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 14
 66.540 زینب جمال عبد الرضا  كاظم الكترونیةھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 15
 66.404 حیدر محیسن عبد السادة خلیف ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 16
 65.145 زیاد أحمد جواد كاظم ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 17
 65.040 ریام أحمد شھاب حسن ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 18
 64.672 حسین علي عزاوي زوید ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 19
 63.397 فرح كریم عبد اللطیف محمد صالح ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 20
 62.906 محمد رسولعمار ھاشم  ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 21
 62.876 رسل غازي فیصل حسین ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 22
 62.325 ھبة لؤي مبدر حسون ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 23
 61.695 مریم رحیم عبد الصاحب عكلة ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 24
 60.766 قیصر ازھر محمد حسن ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 25
 59.337 سلوان عبد الكریم عبد الوھاب ارزوقي ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 26
 58.944 حسین فخري كاظم جواد ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 27
 58.853 وئام حسین ناصر محمد ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 28
 57.969 حیدر رسام غضبان حسین ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 29
 57.849 رفل نوفل احمد حسین ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 30
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  2015-2014عام الدراسي اللدراسات االولیة//ااسماء الخریجین

  
  

  6من    4صفحة    

 
  

  االلكترونیة/الدراسة الصباحیةفرع الھندسة 
 

 المعدل االسم االختصاص القسم الجامعة ت
 57.497 لقمان رحیم كریم عبد هللا ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 31
 57.037 كرار حسن علي حردان ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 32
 56.824 محمد  منصور جاسم محمد ھندسة الكترونیة الكھربائیةالھندسة  التكنولوجیة 33
 56.667 براء ولید طھ احمد ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 34
 55.929 صباح عادل فتاح قاسم ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 35
 55.496 مصطفى ھواس أسد نوروز الكترونیةھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 36
 55.266 سیماء عقیل حمزة حسن ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 37
 55.096 حسین میثم حسین علوان ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 38
 54.667 حسین علواناحمد رعد  ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 39
 54.201 حسام نورالدین كریم مال هللا كاظم ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 40
 53.502 علي حسین عبد علي محمد ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 41

  
  
  
  
 

  فرع الھندسة االلكترونیة/الدراسة المسائیة
 

 المعدل االسم االختصاص القسم الجامعة ت
 63.392 جاسم جثیر مجدي شخیط ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 1
 54.863 مروة كریم حسین عكلة ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 2
 53.587 عزیز حامد طامي بجاي ھندسة الكترونیة الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 3
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  6من    5صفحة    

 
 

  فرع ھندسة االتصاالت
  

 المعدل االسم االختصاص القسم الجامعة ت
 85.499 زینب محمد عبدالجبار جمیل ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 1
 85.034 ایناس صفوت محمد مصطفى ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 2
 82.429 احمد عیاد ابراھیم مھدي ھندسة اتصاالت الكھربائیةالھندسة  التكنولوجیة 3
 72.238 سرمد رائد رمزي عیسى ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 4
 72.167 مصطفى محمد ھیل شرقي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 5
 72.059 روال عصام غضبان عباس ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 6
 71.466 محمد عباس فاضل جلیل ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 7
 70.176 مینا قیس جاسم سعود ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 8
 69.862 تارا عصام احمد جواد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 9

 68.788 طارق خضیر عباس عبداللطیف ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 10
 67.146 زھراء فارس عباس حمودي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 11
 66.832 حیدر عبد الكریم محمد سكران ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 12
 66.584 اشور شمشون یلده اوشان ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 13
 66.518 مروة مھدي حمود جثیر ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 14
 66.403 نادیة مھدي احمد محمد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 15
 65.997 مروج تقي شرھان حافظ اتصاالتھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 16
 65.158 نبع فرات حمید عبدالسادة ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 17
 64.923 مینا احمد عودة حمد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 18
 63.890 جاسماحمد حمزة عباس  ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 19
 63.301 تمیم رعد محمود یحیى ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 20
 62.321 فارس كریم خلف سعید ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 21
 62.244 محمد احمد حافظ مجید ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 22
 61.873 ھدى عباس فاضل حسین ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 23
 61.519 سجا سعد فریح جاسم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 24
 61.132 عمر اسماعیل جاسم محمد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 25
 61.093 حسن فاروق ردیف احمد اتصاالتھندسة  الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 26
 60.973 ابراھیم ولید جاسم ھادي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 27
 60.698 غدیر مؤید عبد المنعم محمد علي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 28
 60.307 ابراھیم محمد عیسىھالة  ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 29
 60.258 عمر داود سلمان كاظم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 30

  
  



  

 

  

 

  الجامعة التكنولوجیة/قسم الھندسة الكھربائیة
  2015-2014عام الدراسي اللدراسات االولیة//ااسماء الخریجین

  
  

  6من    6صفحة    

  
  

  فرع ھندسة االتصاالت
  

 المعدل االسم االختصاص القسم الجامعة ت
 60.027 زینب محمد علي محسن كاظم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 31
 59.741 احمد صفاء عزیز مھدي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 32
 59.639 علي عبد الكریم جاسم محمد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 33
 59.606 یوسف قحطان كشاش جاسم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 34
 59.559 علي عبد هللا وصفي شحیتي ھندسة اتصاالت الكھربائیةالھندسة  التكنولوجیة 35
 59.520 اسامة محمود عزیز محمد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 36
 59.077 طھ عیسى صباح نشمي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 37
 58.991 كرار حسن عبد الواحد حسین ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 38
 58.735 لینا عبد الرحمن حسن علي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 39
 58.666 نور سالم حسن عباس ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 40
 58.656 شمس ثامر محمود كاظم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 41
 58.623 سالي سعد محمود عتیوي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 42
 58.538 یوسف عبدالمناف فاضل عباس ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 43
 58.269 مرتضى سعید علي حسین ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 44
 58.161 علي یاسین خضیر عباس ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 45
 58.035 احمد علي مھدي ابراھیم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 46
 57.911 مصطفى طارق جعفر سلمان ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 47
 57.842 ضحى صباح عبد القادر وھبي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 48
 57.793 احمد یوسف عبد هللا كاكي ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 49
 56.918 رفل صادق جعفر محمد ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 50
 56.638 فاضل كاظم محمدرؤى  ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 51
 54.871 ریم حسن علي حسین ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 52
 54.611 علي احمد خمیس ذیاب ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 53
 54.326 ھالة ولید عبدالوھاب محمود ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 54
 54.248 مھند علي طالب جاسم ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 55
 53.972 شروق محمد غزال خلف ھندسة اتصاالت الھندسة الكھربائیة التكنولوجیة 56

  
  
  
  
  
  


