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 القسم :   الهندسة الميكانيكية 

 الدراسة :الدكتوراه

 النتيجة االسم ت

 راسب سنان مازن حازم 1

 

 

 الدراسة :الماجستير 

 النتيجة االسم ت

 راسب عقيل جاسم شوكت 1

 راسب مهند طه ياسين 2

 راسب هيلين محمد مزاحم 3

 راسب ميثاق قادر عالوي 4

 راسب محمد حسام توفيق 5

 راسب حيدر عبد علي  6

 راسب عمر عماد شكري 7

 راسب هدير ستار 8

 راسب ميثم جميل زيدان 9

 راسب اسامة عبدهللا سليمان 10

 راسب زهراء خالد  11

 ناجح احمد هاني عزت 12

 راسب عدي بهلول حسين 13

 راسب علي هالل كريدي 14

 

 

 القسم :   هندسة الطرق والنقل 

 الدراسة :الدكتوراه

 النتيجة االسم ت

 راسب زيد عبد الزهرة مهدي 1

 ناجح استبرق نشات عزت 2

 راسب ياسر نشات عبدالكريم 3

 راسب ياسر محمد جبر 4

 راسب سامر مؤيد عبد المجيد 5

 راسب احمد سليم عبد اللطيف 6

 راسب زمن طالل طعمة 7
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 القسم :   هندسة الطرق والنقل 

 الدراسة :الماجستير

 النتيجة االسم ت

 ناجح همام عبد الرزاق نواف 1

 راسب زينب عادل محمد 2

 ناجح علي عدنان عبدالواحد 3

 راسب هدى عبد الكريم  4

 راسب طارق مظفر راغب 5

 راسب زهراء محمد عبد العباس 6

 ناجح عبد الرحمن مروان طارق 7

 راسب سيف عبد حسين 8

 راسب اية عبد االمير شاكر 9

 ناجح هدى علي كاظم 10

 راسب حنين مازن رسول 11

 ناجح هدى قاسم 12

 

 القسم :   هندسة البيئة 

 النتيجة االسم ت

 راسب بشرى باسم محسن 1

 ناجح رفل فؤاد ضياء 2

 ناجح ريام ماجد 3

 راسب فوزي عبود عيسى 4

 راسب اسراء صباح عباس 5

 راسب سراب عبد المحسن 6

 ناجح ميس شاكر محمود 7

 راسب هدى حلو علي 8

 راسب يسرى رعد 9

 راسب غفران رضا سلمان 10

 راسب احمد عماد عبد الوهاب 11

 راسب هالة محمد قاسم 12

 راسب ابتهال اسماعيل ابراهيم 13

 راسب زهراء اكرم 14
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 الهندسة الكهربائيةالقسم :   

 لدكتوراهالدراسة :ا

 النتيجة االسم ت

 ناجح حسينحسين علي  1

 ناجح علي خالد جاسم 2

 

 

 الدراسة :الماجستير )قدرة ومكائن(

 النتيجة االسم ت

 راسب اسراء عبد الكريم هاشم 1

 راسب ابراهيم سعد عبد المجيد 2

 ناجح علي مؤيد لفته 3
 

 )اتصاالت(الدراسة :الماجستير

 النتيجة االسم ت

 راسب زهراء مصطاف داود 1

 راسب زينب مصطفى علي 2

 راسب محمد ناجي رزوقي 3

 راسب هناء عطا مزعل 4

 راسب مرتضى اسماعيل 5

 راسب علي عدنان حسين 6

 راسب عمر محمد خضير 7

 راسب محمد حسين خضير 8

 راسب نسمة محمود عمار 9

 راسب محمد حميد صالح 10

 راسب شاوان  غازي ابراهيم 11

 راسب احمد عدنان فهد 12

 

 هندسة الموادالقسم : 

 النتيجة االسم ت

 راسب عفاف عبد الحسين ناصر 1

 راسب زهراء هادي صادق 2
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 القسم : هندسة الحاسبات والبرمجيات

 الدراسة :الماجستير

 النتيجة االسم ت

 راسب هبة صاحب رشيد 1

 راسب بسمة جمال محمد 2

 راسب لبنى عباس علي 3

 راسب نادية نهاد احمد 4

 راسب عزيز ابراهيماحمد  5

 راسب صالح هادي كاظم 6

 راسب ضحى وليد جواد 7

 راسب اسراء رمضان سلمان 8

 راسب سرى مصطفى حسين 9

 راسب استبرق خليفة كاظم 10

 راسب وميض حازم صاحب 11

 راسب دعاء نعمة محمد 12

 

 القسم : الهندسة المدنية

 الدراسة :الماجستير

 النتيجة االسم ت

 راسب هيثم عبد االميرسرمد  1

 راسب احمد مهدي جاسم 2

 راسب عامر خضير عباس 3

 راسب اسيا عدنان ياسين 4

 راسب نجاة صاحب لعيبي 5

 راسب احمد جواد حسن 6

 راسب عمار حسون علي 7

 راسب نجالء زيدان كاظم 8

 

 

 


