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لألقسام   المشمولين   2019/2020و 2019/ 2018الطلبة األوائل لخريجي كلية الهندسة  للعامين قوائم 

 بالتقديم على  فرصة العمل لدى شركة غاز البصرة. 

 

 قسم الهندسة  الكيميائية 

الدراسة الصباحية  – 2020- 2019للعام الدراسي ورين طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالد أسماء  

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم
 1 جيد جدا  83.787 سجاد عامر محمد علي سلمان

 2 جيد  77.937 احمد عبد هللا عبدالباقي عبدهللا 

 3 جيد  75.989 ھادي يوسف زينب يعقوب

 4 جيد  74.178 علي ستار شمخي جابر ) معهد نفط(

 5 جيد  74.097 حوراء سعدي مهديشناوه

 6 جيد  72.721 عبدالباري عبدالحسن احمد ايوب 

 7 جيد  70.642 زھراء علي ھاشمخنياب

 8 جيد  70.435 حسن عباس زياره نيروز ) معهد( 

 9 متوسط 69.839 علي عماد كاظم ھليل 

 10 متوسط 69.318 شهد محمد احمد عبدالستار ) ابناء التدريسيين( 

 11 متوسط 68.411 احمد علي محسن جازع 

 12 متوسط 68.364 علي علوان صبيحزينب عبد 

 13 متوسط 68.017 ھدى نجم عبود مهدي 

 14 متوسط 67.486 مسرة عماد عبد الكريمعبدالمجيد 

 15 متوسط 67.003 فاطمة احمد سالم حمزه 

 16 متوسط 66.588 رنا رافد عثمان جاسم 

 17 متوسط 66.079 اسراء طاھر محمد جواد عبدالرضا 

 18 متوسط 66.013 نادرنرجس نادر صالح 

 19 متوسط 65.983 ھالة مهلهلعجيمي عبد هلل

 20 متوسط 65.938 فاطمة فاضل قدوري ياسين

 21 متوسط 65.927 نور خالد عبداللطيف يعقوب

 22 متوسط 65.854 فاطمة مؤيد محمد خضير

 23 متوسط 65.305 مريم راضي حسن علي 

 24 متوسط 65.161 ياسمين قيس حاتم مراد 

 25 متوسط 64.619 حسين عزيز لفته جابر )متميز( 

 26 متوسط 64.472 شهد جعفر صبري شبر 

 27 متوسط 64.436 زھراء نعيم رسن متيعب 

 28 متوسط 64.420 سجى جميلصبيح غزي

 29 متوسط 64.285 بيادر عباس صالح سفيح ) تعليم موازي(

 30 متوسط 64.095 رحمة سعود عزيز عبدالرضا

 31 متوسط 64.088 احمد جاسم محمد ) تعليم موازي (ھديل 

 32 متوسط 64.085 رفل صالح مهدي فرحان 

 33 متوسط 64.043 عائشة عبدالرزاق عبدالسالم عبدالرزاق

 34 متوسط 64.040 زھراء جواد عبيددغيم 

 35 متوسط 63.929 عبدهللا حامد قاسم  ريشان ) ذوي الشهداء(

 36 متوسط 63.835 زينب غسان جواد كاظم 

 37 متوسط 63.809 نور الهدى جاسم محمد داود 

 38 متوسط 63.678 زينب محمد مهدي جابر)ذوي الشهداء( 
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 قسم الهندسة  الكيميائية 

الدراسة الصباحية  – 2019- 2018طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالدورين للعام الدراسي  أسماء  

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم

 1 جيـد جدا   84.753 علي عبد محمد عبد الزھرة منيشد  

 2 جيـد جدا   84.217 حيدر كاظم محمد صالح  

 3 جدا  جيـد   81.895 سالم محمد حسين شريب 

 4 جـيـــــــد  75.778 محمد جاسم محمد طرفه 

 5 جـيـــــــد  74.765 محمود كريم احمد حميدي  

 6 جـيـــــــد  73.344 حمزه عبد العزيز عبد الزھره عبد هللا

 7 جـيـــــــد  72.233 شمس عباس فاضل عاشور 

 8 جـيـــــــد  70.792 دالل عبد االمير جاسب خضير

 9 متوســـط  69.749 كمر حسينمحمد علي 

 10 متوســـط  69.364 محمود عبد الكريم حايف شلش  

 11 متوســـط  67.749 ضياء حبيب مليج حسن 

 12 متوســـط  67.296 مالذ محمد عبد الرحيم جاسم 

 13 متوســـط  67.286 زينب خير هللا جبار عبد الرضا 

 14 متوســـط  67.264 ارشد كاظم حسن عبد هللا 

 15 متوســـط  67.087 عبد هللا اياد خليفه محمد  

 16 متوســـط  67.068 منتظر جاسم حمود زيارة  

 17 متوســـط  66.507 حسن علي عبود حسن 

 18 متوســـط  66.385 زھراء محمود ناصر خلف

 19 متوســـط  65.655 زمزم سرحان ابراھيم جوده   

 20 متوســـط  65.518 سارة كاظم علي عبادي   

 21 متوســـط  65.166 سارة احمد عبد هللا علي   

 22 متوســـط  65.093 فاطمة صادق سالم عبدهللا 

 23 متوســـط  62.667 عبد هللا كاظم صابر جبر                    

 24 متوســـط  62.456 حسناء علي عبد الحسين عبد الكريم  

 25 متوســـط  62.117 مريم غسان علي حمود

 26 متوســـط  60.939 سارة عالء موسى  محمد 

 27 متوســـط  60.731 سرى موسى علي حسين  

 28 متوســـط  60.680 عباس عبدالرضا حسين تقي                

 29 متوســـط  60.428 وسام صبري حسن بدر                        

 30 متوســـط  60.350 زينب جالل نافع صبري    

 31 مقبـــــول 59.932 عمر ماجد عبد اللطيف ابراھيم           

 32 مقبـــــول 59.881 عقيل حسن عبد االمام كاظم                

 33 مقبـــــول 59.654 محمود علي عبد الحسين وادي 

 34 مقبـــــول 59.053 علياء منذر عبد االله عيدان 

 35 مقبـــــول 58.473 عطاف عادل عبد الكريم شهاب 

 36 مقبـــــول 57.724 حسين عدنان عبد غازي بناي             

 37 مقبـــــول 57.335 حوراء لطيف قاطع عجيل

 38 مقبـــــول 57.241 فهد محمد عبدالرضا محمد 
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 قسم الهندسة  الميكانيكية 

الدراسة الصباحية  – 2019- 2018أسماء طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالدورين للعام الدراسي   

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم

 1 جـيـــــــد  79.041 علي محمد حسن محمد  

 2 جـيـــــــد  78.807 زين العابدين كاظم احمد محيسن  

 3 جـيـــــــد  76.146 ايهاب نمير جاسم محمد  

 4 جـيـــــــد  74.653 اسامة ميثاق احمد حسن   

 5 جـيـــــــد  73.270 لؤي رشيد خلف عكلة  

 6 جـيـــــــد  73.009 فاطمه عدنان حميد يوسف  

 7 جـيـــــــد  71.752 ايمان ظاھر حبيب عباس  

 8 جـيـــــــد  71.109 قاسم عبد الرووف عبد الخضر حسن 

 9 جـيـــــــد  70.874 الحسن ثابت قاسم عزيز  

 10 متوســـط  69.423 حسن عادل صاحب داود 

 11 متوســـط  69.156 محمد جاسم مهدي جاسم 

 12 متوســـط  69.002 حسين جعفر مظلوم لفته  

 13 متوســـط  68.772 حيدر جاسم توفيق حسن

 14 متوســـط  67.831 حسين صبيح عبد حواس 

 

 قسم الهندسة  الميكانيكية 

الدراسة الصباحية  – 2020- 2019أسماء طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالدورين للعام الدراسي   

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  التخرج معدل  االسم

 1 جـيـــــــد  78.058 محمد جاسم عبد الكريم عبيد  

 2 جـيـــــــد  76.375 ايات عبد العباس عيس عبود 

 3 جـيـــــــد  76.095 مريم حسن جاسم محمد 

 4 جـيـــــــد  75.973 حيدر كاظم جيجان عبدهللا

 5 جـيـــــــد  75.669 علي حسن عبد الحافظ عبد الصاحب 

 6 جـيـــــــد  75.514 عباس قاسم عبيد عبد علي 

 7 جـيـــــــد  75.159 حسين علي صالح مهدي

 8 جـيـــــــد  73.351 مهدي صالح عيس عباس

 9 جـيـــــــد  73.231 تعبان األميررافه عصام عبد 

 10 جـيـــــــد  72.622 حيدر داخل خالطي نصيف 

 11 جـيـــــــد  71.033 مطشر وادي الكريم  عبد آيات

 12 جـيـــــــد  70.217 فاطمة المحمدية ھاشم حاتم ھاشم  

 13 جـيـــــــد  70.598 ر صابرسارة علي شاك

 14 جـيـــــــد  70.217  اطياب صفاء سليم عبد الزھرة
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كهربائية هندسة  الالقسم   

الدراسة الصباحية  – 1902- 8201بالدورين للعام الدراسي أسماء طلبة المرحلة الرابعة الناجحون   

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم

مرتضى ھاشم جليل حمود    1 جيـد جدا   81.228 

نوال عبد هللا خضر حرز    2 جـيـــــــد  73.887 

محمد راضي اخميط علي    3 جـيـــــــد  71.829 

قاسم رمضان نصر علي    4 جـيـــــــد  71.478 

احمد عبد الكاظم حسين عبيد    5 جـيـــــــد  71.254 

ھبة عبد الكريم مجاھد ياسين    6 متوســـط  68.816 

 

كهربائية هندسة  الالقسم   

الصباحية الدراسة  – 2002- 2019أسماء طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالدورين للعام الدراسي   

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم

عباس حسن علي نجم    0031.68  1 جيـد جدا   

863.08 محمد ضياء صالح مهدي  2 جيـد جدا   

711.08 مصطفى محمد سلمان علي   3 جيـد جدا   

084.97 علي سعد عبد الكريم محمد   4 جـيـــــــد  

87.416 حسين عودة حسين طاھر   5 جـيـــــــد  

78.084 حسين كاظم ھادي محمد   6 جـيـــــــد  

 

 قسم الهندسة  المدنية 

الدراسة الصباحية  – 0192- 2018أسماء طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالدورين للعام الدراسي   

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم

 1 جيـد جدا   82.654 حسن علي مخور مهدي 

 2 جيـد جدا   80.447 مصطفى طاھر حيدر علوان 

 3 جـيـــــــد  78.574 زينب توفيق محمد حاجي  

 4 جـيـــــــد  77.974 احمد حسين علي محمد  

 5 جـيـــــــد  76.666 حسن صادق يحيى صالح 

 6 جـيـــــــد  75.088 مروه عبد الكريم كاظم عبد الكريم  

 

 قسم الهندسة  المدنية 

الدراسة الصباحية  – 2002- 2019أسماء طلبة المرحلة الرابعة الناجحون بالدورين للعام الدراسي   

 تسلسل التخرج  تقدير التخرج  معدل التخرج  االسم

28.783 حسن كاظم ريسان حضير   1 جيـد جدا   

935.18 انس ناصر موسى ناصر  2 جيـد جدا   

287.18 زينب حسين مذكور ارھيج  3 جيـد جدا   

90.057 زين العابدين كاظم جاسم صالح   4 جـيـــــــد  

37.794 علي اسعد زيدان دويخ   5 جـيـــــــد  

37.354 صبا نادر عبد اللطيف ياسين   6 متوســـط  

 

 مالحظات 

 األسماء المضللة باللون األخضر )األسماء  االحتياط (  

، متمنين لهم  2021/ 8/2  -  4المهندسين المشمولين ملئ االستمارة المرفقة حصرا للمدة من  يرجى من 

.   ........ كل التوفيق  



5 

 

 


