
 

 (31) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  محاسبة التكاليف اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  السالم العلياشرف عبد  121121325  .1

  ايلينا يعقوب يوسف بحي 121121114  .2

  ايمان محسن عبدهللا 121120111  .3

  آيه عبدالرحمن شوشان 121121018  .4

  بيار عماد محمد 121121086  .5

  جوان بحري حسن 121121326  .6

  جودي راكان احمد 121121075  .7

  جورج  يعقوب االزرق 121120001  .8

  الطعانحاتم محمود  121121365  .9

  ديار علي ابراهيم 121121328  .10

  ديار محمود كندي 121121335  .11

  روبيرت جورج يونان 121120286  .12

  روناز شيرزاد اسماعيل 121121343  .13

  ساجر محمد سنجار 121121296  .14

  سليمان شيخموس الخليل 121121305  .15

  سولين شكري علي 121121164  .16

  سيروا حمزه حسن 121121207  .17

  شير محمدمحفوظ رشيد 121119151  .18

  عائشه علي محمد 121121254  .19

  عبدالعزيز احمد العبدهللا 121120353  .20

  عدنان مفرح محمد 121121103  .21

  عال مرعي حمدان 121121121  .22

  كاجين حكمت عبدي 121120246  .23

  كبرئيل شمعون شابو 121121070  .24

  الرا عمار حسين 121121002  .25

  النا اسماعيل شريف 121120249  .26

  النا رفيق حسين 121121083  .27

  هيلين دلخواز حسن 121121074  .28

  يزن احمد االسعد 121121052  .29

  نرجس اردوان عمر 121219353  .30

 الغياب   : )         (عدد                                    عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

  



 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  محاسبة التكاليف اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  النا هشام جمعه 121121176  .1

  ليانا يوسف يوسف 121120287  .2

  ماريا انترانيك اوهان 121121243  .3

  محمد جوان رمضان 121121284  .4

  محمد عبدالعزيز الحسيني 121121241  .5

  محمد عصمت محمد 121121239  .6

  مزكين عبدهللا يوسف 121120090  .7

  ماهي فائق ملي 121121336  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  محاسبة التكاليف اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  نسرين محمد امين علي 121120165  .1

  هديل فاضل كمر 121121373  .2

  هفال عبدهللا حج يوسف 121121385  .3

  ياسر عبدالهادي ابراهيم 121120273  .4

  ياسمين فرهاد يوسف 121121085  .5

  يوسف عبدالناصر دويل 121121005  .6

  شربل جوزيف مارتين تمرس  121120223  .7

  احمد عدنان السيد 121219306  .8

  أحمد محمد جاسم 121121337  .9

  زينالازمين فرهاد  121120005  .10

  آياز حسين حسو 121121059  .11

  برخدان رضوان خليل 121219349  .12

  بيال رامز بيجو 121121167  .13

  تقله اسكندر عيسى 121120264  .14

  جولي باسيل ابرط 121121076  .15

  دلشاد محمدحليم محمددرويش 121219350  .16

  ديفانا محمد بشير مال عبدالقادر 121121151  .17

  خير عبدالكريمريم محمد  121120256  .18

  سامي خورشيد خليل 121121332  .19

  سيزار فايز عنز 121120313  .20

  سينم نصرالدين حمي 121219308  .21

  شوق عدنان الظاهر 121121302  .22

  غيناتا فرهاد حسن 121120288  .23

  علي خلف الخضر 121121363  .24

  كلدار منير سلو 121121255  .25

  كلناز يحيى حسن عوجه 121120155  .26

  مثنى حسين العزام 121119043  .27

  محمد احمد اومري 121121006  .28

  محمد صخر الضيف 121121142  .29

  محمد سيروان شحاده 121119100  .30

 (عدد الغياب   : )                                            عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  محاسبة التكاليف اسم المقرر :

 األولى أالمتحانيه :الفترة  رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد عبد الجبار فرحو 121120064  .1

  محمد عبدالحكيم صاروخان 121120242  .2

  محمد عبدالحميد امين 121120314  .3

  محمد مروان اسعد 121121233  .4

  مروى محمود ملكي 121120041  .5

  مورياب جرجس حدو 121219352  .6

  ميسم حسن الصالح 121119137  .7

  نايف محمد محسن علي 121120225  .8

 ( عدد الغياب   : )                                           عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (5) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  دراسات ادارية باللغة االنكليزية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم صالح حمو 121121013  .1

  احالم غسان القاسم 121118010  .2

  اراس لوند  ساسيز 121217018  .3

  اليانا آزاد احمد 121120161  .4

  امجد بطرس عبدو 121220372  .5

  اوس احمد علي 121121007  .6

  ايليسا كبرئيل اوانيس 121120103  .7

  آيه عبدهللا عباس 121121340  .8

  ايه لقمان حسين 121121384  .9

  باليك هاروتيون آرو 121120202  .10

  جان بيير ادمون ملوس 121120196  .11

  حواس الحسينحاتم  121120190  .12

  حاجم فواز كرعو 121119004  .13

  حليمه  ابراهيم  حج ابراهيم 121117008  .14

  دارين حسن محمد 121119245  .15

  رامان عبدالعزيز حسن 121118073  .16

  رنيم هيثم جهني 121118082  .17

  ساره محمد طه قاسم 121120046  .18

  سيماف فنر االبراهيم 121120015  .19

  عليشهد محمد  121120098  .20

  شيندار سعيد العبدهللا 121120275  .21

  فارس  ثامر  الحميد 121117097  .22

  لورين اكرم احمد 121121049  .23

  لين غازي عبود 121120017  .24

  مايا مروان حبو 121220400  .25

  محمد عبد العزيز عمر 121120169  .26

  ميغريك خجادور بيدروس 121120229  .27

  نارين عبدالباقي محمد 121121171  .28

  نورشان ابراهيم محمد 121120019  .29

  هيفي فايز عمادي 121120166  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 



 

 

 (5) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  دراسات ادارية باللغة االنكليزية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  وئام علي محمود 121120134  .1

  يوسف عصام الدين يوسف 121120255  .2

  احمد سلمان محمود 121119024  .3

  يوسف الهامانالمنذر  121120125  .4

  ايه اكرم خليل 121120291  .5

  بسام نوح هيهان 121220410  .6

  بيداء عبدهللا السعدو 121220387  .7

  جلنك فيصل يوسف 121119261  .8

  حميد اسماعيل الحميد 121120357  .9

  راما محمد صالح خلف 121220392  .10

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 القاعة   : ...............توقيع رئيس                            اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (35) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  دراسات ادارية باللغة االنكليزية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  رانيا وليد يوسف 121119239  .1

  رنى محمد حسين 121218019  .2

  روان سلمان احمد حبو 121120346  .3

  روز فواز عبدالرحمن 121120039  .4

  روستان عالء الدين العلي 121118191  .5

  روهيف محمد توفيق طاهر عيسى 121120206  .6

  يوسفرياض جواد  121121165  .7

  ريم علي الرديني 121120167  .8

  زينه احمد الحميري 121120129  .9

  سليمان صالح الحميد 121121116  .10

  علي خضر علي 121120258  .11

  كوريه سمير ماروكي 121120230  .12

  ليالف حسين يوسف 121120088  .13

  محمد زكريا محمد نوري 121120299  .14

  محمد عبدالرحمن عته 121120048  .15

  محمد علي الرديني 121120241  .16

  محمد محسن الخدعان 121218047  .17

  محمد نعمان عمر 121120054  .18

  موريل  نعمان حنا 121118078  .19

  نور حاضر عزبه الشمري 121118198  .20

  نورا عبدالعزيز العلي 121220379  .21

  هند عطيه العطيه 121120318  .22

  هولير بشير محمد 121121238  .23

  هولير محمدصالح عبدهللا 121121397  .24

  يارا عبدالناصر العباسي 121120025  .25

  احمد نمر المشهور 121120281  .26

  اسراء عبدالوهاب احمد 121119127  .27

  أالن محمد علي دريعي 121118168  .28

  انجي حكمت عبدي 121120247  .29

  اياد محمد الحاج حسين  121116022  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 القاعة   : ...............توقيع رئيس                            اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 



 

 

 

 (36) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  دراسات ادارية باللغة االنكليزية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  ايمان عثمان ابراهيم 121120268  .1

  أيمن خالد العزو 121120029  .2

  ايهم مروان الرفاعي 121120334  .3

  ايهم ميزر حبو 121121240  .4

  برخدان شيخو القصاري 121121261  .5

  بوزان مصطفى ايبي 121121260  .6

  بيان حكمت يوسف 121118123  .7

  مجدل محمدحنان  121118099  .8

  ديانا سعدون شيخي 121120253  .9

  ديانا فواز تمو 121120298  .10

  رابي احو شمعون 121120175  .11

  رحمه محمود المال عيسى 121220385  .12

  رفين رمضان ابراهيم 121120267  .13

  رولى محمد البعاج 121220395  .14

  سليمان يونس محمد 121120004  .15

  سولين حسين حمزه 121120100  .16

  شيراز حكمت االحمد 121119047  .17

  شيندار محمد سعيد رمضان 121120329  .18

  صوركل عاصف حسن 121120118  .19

  عبد الملك علي العوض 121120323  .20

  عبود عبدالكريم دولي 121119050  .21

  عز الدين احسان االحمد 121119220  .22

  علي محمد سراج ميرزه 121120331  .23

  علي يوسف سعيد 121120234  .24

  عيسى محمود العلي 121116053  .25

  فاطمه حكمت الفريح 121120226  .26

  فجر فراس الحريث 121121198  .27

  فرهاد سليمان محمد 121220377  .28

  كاميران محمدباقي علي 121220401  .29

  كبرئيل ميشيل فيلو 121218032  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 القاعة   : ...............توقيع رئيس                            اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 



 

 

 

 

 

 

 (38) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :  دراسات ادارية باللغة االنكليزية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  كلستان عبدهللا عمر 121120277  .1

  الرا عامر الفحل العليوي 121120324  .2

  ليث احمد علي 121121008  .3

  محمد خلف الكريم 121120289  .4

  محمد شجاع عبدالنزال 121120237  .5

  مسعود محمدوليد محمود 121119287  .6

  نجاة صبري عبد الرحمن 121120307  .7

  نلنا جهاد العبدهللا 121120122  .8

  نور اكرم محمد 121120156  .9

  نور الدين محمد العابر 121120244  .10

  نور فواز عمر 121120252  .11

  هديل كاوا ديرشوي 121120145  .12

  هديل محمد العابد 121121068  .13

  هيفا احمد اونجو 121121029  .14

  هيلين سعيد اسماعيل 121118154  .15

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 القاعة   : ............... توقيع رئيس                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 



 

 (12) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالباسم  الرقم الجامعي

  ابراهيم حسن عنز 121122063  .1

  احمد الزكين حسين 121122309  .2

  احمد مهند احمد 121122295  .3

  احمد هيثم عبدالقادر العبد 121122081  .4

  آلندا ابراهيم السيد 121122304  .5

  اهين اسماعيل موسى 121122274  .6

  ايالف جالل مالعلي 121122270  .7

  فنر شيخانيبارين  121122449  .8

  بلقيس احمد احمد 121122300  .9

  بيان نجم الدين محمد 121122297  .10

  جاسم محمد الحبيب 121121314  .11

  جسور هوزان محمد 121122029  .12

  جين رضوان سويد 121122112  .13

  حذيفه احمد شبلي 121122022  .14

  خاشع منذر الماضي 121122077  .15

  ديار خيرالدين محمود 121122296  .16

  روجين مجدل عبدهللا 121122268  .17

  روها محمد امين ابراهيم 121122066  .18

  ريم ابراهيم عثمان 121122092  .19

  زياد حكم خلو 121122073  .20

  زيدان سعد محمد 121122119  .21

  سالفا عبد الكريم شويش 121122008  .22

  سيما فريد حبو 121122187  .23

  شربل فاروق كبرو 121122207  .24

  شموخ حاجم الخميس 121122171  .25

  شهد فواز الفهد 121122068  .26

  شيركو بنكين محمد 121122272  .27

  عبد الباسط محمد امين خلف 121122086  .28

  فاطمه وحيد محمد 121122058  .29

  فيصل حمود المسلط 121122271  .30

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (12) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  كارو شيراز استفان 121122306  .1

  لحدوكبرييل نبيل  121122208  .2

  لما محمد وحيد ضباع 121122173  .3

  ليث فرج الضياع 121122104  .4

  ليلوس فيصل عثمان 121122409  .5

  مانع عبد العزيز العلي 121122298  .6

  مايا حسن المحمد 121122108  .7

  محمد ايمن زيدو 121122225  .8

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 القاعة   : ............... توقيع رئيس                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (35) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد جون شير الفرحه 121122209  .1

  محمد خالد الحسن 121121219  .2

  مروه بهزاد حاج ابراهيم 121122131  .3

  ميالد محمد سليم رمو 121122256  .4

  نور ابراهيم الميزر 121122153  .5

  هبه عبد الحسين 121121039  .6

  هديل حمدون بدران 121122006  .7

  هولير احمد احمد 121122301  .8

  هيفين محمد عيسى 121121199  .9

  هيفين محمود حسن 121122133  .10

  يافا خميس السباح 121122075  .11

  يوسف حنا حنا 121122261  .12

  ارام ازر حسنو 121122265  .13

  امل محمود قاسم 121122061  .14

  انعام ابراهيم الهللو 121122121  .15

  ايالما وليم قرياقوس 121122096  .16

  بتول نديم يوسف 121122080  .17

  بيان محمد امين عبد هللا 121122218  .18

  جودي كارم الحماد 121221443  .19

  جورج نبيل اصطيفو 121122136  .20

  دليار شيخموس شويش 121122087  .21

  ديار عبد العزيز علي 121122024  .22

  ديار محمد شريف السرايجي 121122348  .23

  راما جواد عبدهللا 121122246  .24

  راما محمد خليل 121122076  .25

  روني الجي حج علي 121122170  .26

  روني عبد الرزاق عمر 121122139  .27

  رؤى يحيى عثمان 121122016  .28

  زينب بدران طاهر 121122106  .29

  سامان سيروان شويش 121122105  .30

  سوزفين سليمان احمد 121122244  .31

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 س القاعة   : ...............توقيع رئي                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 



 

 

 (36) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالباسم  الرقم الجامعي

  سولين رياض خلف 121122328  .1

  سيدرا نورالدين عبدي 121122223  .2

  سيروب زاريه بدروس 121122234  .3

  سيفدا محمد خشو 121122277  .4

  سيلوان محمد محمد 121122247  .5

  عانود فواز الفهد 121122069  .6

  عبد الكريم جاسم الجاسم 121122276  .7

  عثمانعبدهللا احمد  121122036  .8

  عكيد ازاد رمضان 121122174  .9

  علي حميدي كديمي 121122257  .10

  علي محمد الجاسم 121121345  .11

  عمر ابراهيم الخليف العبدهللا 121122079  .12

  عيسى فيصل االحمد 121122128  .13

  فاطمه محمدعلي سليمان 121122059  .14

  فرهاد سمير شمري 121122064  .15

  فنر علوان عثمان 121122120  .16

  كبرئيل بير دنحو 121122026  .17

  كينان فواز  حاج قاسم 121122017  .18

  كينجو فرحان حسن 121122019  .19

  ليان زكريا اوزاوغل 121122138  .20

  ليندا اسعد المحمود 121122057  .21

  محمد ضياء الدين محمود 121122099  .22

  محمد عزالدين طاهر 121121269  .23

  محمد وليد التركي 121122071  .24

  مروه يحيى الحماده 121122070  .25

  منار داوود المحمود 121122269  .26

  ميران ميرداس فاطمي 121122137  .27

  هناء محمود مالحسين 121122205  .28

  هيفا احمد كيلكاوي 121122266  .29

  ياسمين محمد الكريم 121122150  .30

  يمان احمد داغستاني 121122004  .31

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 س القاعة   : ...............توقيع رئي                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 



 

 (31) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1االدارة  اساسيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد صقر خالد 121122186  .1

  اسماء عبد الرحمن عرب 121122214  .2

  االء سعود محارب 121122056  .3

  برجس ياسر نايل 121221456  .4

  برفين عبدالسالم احمد 121122135  .5

  بسمله نواف السعدي 121122235  .6

  جوان سليمان اوسو 121219354  .7

  جودي سمير جمعه 121122088  .8

  جودي محمد جابو 121122018  .9

  جورج موريس ملكي 121221402  .10

  جيان عالء الدين العلي 121122191  .11

  حسام خورشيد خليل 121122014  .12

  خاشع عبدهللا الجليدان 121121061  .13

  خديجه حكمت عثمان 121122262  .14

  راشد محمد االمسك 121122011  .15

  راوان رضوان ولي 121122206  .16

  ريبر وليد ابوزيد 121121297  .17

  زيد ثامر الحوار 121121275  .18

  ساره ملكي كوريه 121221494  .19

  سدره سعد حسين 121122382  .20

  سيدرا عزالدين محمد 121122217  .21

  شام عمران عيسى 121122245  .22

  شيماء محمد الحسين 121122098  .23

  عبدالمسيح جورج شرو 121122103  .24

  علي رضوان زورو 121121053  .25

  فاطمه جمال مصطفى 121122149  .26

  فرحه شيرفان حمو 121122107  .27

  قصي عدنان النزال 121122041  .28

  كابريل احو شمعون 121122053  .29

  كارينيه اوهانيس دقو 121122062  .30

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 



 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1االدارة  اساسيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  كيفورك آرا شاهين 121122175  .1

  الرا سليمان احمد 121122043  .2

  النا رشاد دعدوش 121122232  .3

  لورين ميرزا امراني 121122134  .4

  مارين ادريس اسماعيل 121122154  .5

  مالفا عبدالقادر جمعه 121122197  .6

  مانع ثامر نايل 121122085  .7

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   :اسم المقرر 

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد سامر نديم 121221421  .1

  محمد لقمان رسول 121122002  .2

  محمد مروان االحمد 121122184  .3

  محمد مصطفى عثمان 121122248  .4

  محمد هاجم الخضاري 121122109  .5

  مرهف محمد العجيل 121122015  .6

  منى ابراهيم داود 121122042  .7

  مورييل كبرئيل يوسف 121122051  .8

  نارين علي طاهر 121122152  .9

  نسرين محمد يونس 121121037  .10

  هفال علي علي 121121153  .11

  هولير زياد اسماعيل 121221511  .12

  هولير سليم عيسى 121122046  .13

  احمد عبدالحميد العايش 121122343  .14

  أحمد محمد الشنيوي 121122351  .15

  افين حسن مالحاجي 121122319  .16

  امير حيدر انور الحسن 121122334  .17

  اهين احمد اسماعيل 121122215  .18

  محمد الحسوآيات  121122358  .19

  اياال اسامه سعدون 121122278  .20

  آيه دارا سليمان 121122327  .21

  أيه عبدالرحيم حسن 121122361  .22

  بدرخان كوجك حسين 121122299  .23

  بشار احمد العبدهللا 121122335  .24

  بشار محمد المحمد 121121032  .25

  بلقيس مالك السمير الجربا 121122025  .26

  حسن جاندا احمد 121122034  .27

  جوان عبداللطيف الحسن 121122350  .28

  جيان عدنان عبد الكريم 121122264  .29

  حسان سلومي المرو 121122360  .30

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 



 

 

 

 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  خالد حسين اسماعيل 121122130  .1

  داوود نصري حجي عبدي 121122185  .2

  رابرين صابر محمد 121122047  .3

  علونيرضوان خير الدين  121122282  .4

  زياد شاكر المحمد 121122344  .5

  زيرفان محمد محمود 121122323  .6

  سعد فواز الفواز 121122148  .7

  سيئال وليد الدرويش 121122305  .8

   : )         ( عدد الغياب                                     عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (38) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  شهد جهاد اللجي 121122355  .1

  شهد هواش المحمد 121122326  .2

  شيراز احميدي العليوي 121122044  .3

  شيركل محمد شريف محمد 121122151  .4

  عبد الحميد رستم عبدو 121122307  .5

  عمر خليل احمد 121122129  .6

  غزل راغب عيسى 121122118  .7

  غفران هواش السليمان 121122349  .8

  كاروج ازاد حسن 121122354  .9

  لوران عدنان حسين 121122366  .10

  مارييت جرجس يوسف 121122233  .11

  محمد أمين أحمد شواخ محمد 121122172  .12

  محمد باسل خزيم 121122324  .13

  محمد صالح رشيد الحسين 121122320  .14

  محمد طه عبدهللا 121122363  .15

   (  عدد الغياب   : )                                          عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (27) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمود عزيز احمي 121122147  .1

  مرام محمود االحمد العلي 121122321  .2

  مرعي حسن الرمضان 121122347  .3

  مروه فيصل الياس 121122169  .4

  مصطفى فرحان مصطفى 121122273  .5

  نسرين احمد مصطفى 121122054  .6

  نوبار فرحان اسماعيل 121122126  .7

  نور عودا الكعود 121122378  .8

  ياسر سيد خليل المحمود 121122322  .9

  يوسف علي شيخ مطر 121122189  .10

  احمد عبد الرحمن رفيع 121121035  .11

  عيسى سعدواحمد  121122424  .12

  آرام علي الحسين 121122364  .13

  ايفان عدنان حسين 121121010  .14

  ايلسين يعقوب كورية 121122426  .15

  ايه ابراهيم الدوشو 121122411  .16

   الغياب   : )         (عدد                                    عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (28) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1اساسيات االدارة   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  بازيان رستم علو 121122384  .1

  بشار عبدالحليم خزيم 121122375  .2

  جوان عبدالغفور علي 121122372  .3

  حسن علي محمود 121122385  .4

  دعاء علي الشيخو 121122452  .5

  دلفا فهد شيخي 121122446  .6

  ديمه عبدالرزاق الكوكو 121122432  .7

  رهام بسام عزام 121122377  .8

  روبين عبدالرحمن يوسف الحجي 121122406  .9

  روسين شهاب محمد 121122387  .10

  سعيد عبد الرحيم المحمود 121122405  .11

  سيماف احمد عبد هللا 121122416  .12

  شافير مفيد عنتر 121122388  .13

  عبدالحنان محمدناظم محمد 121122397  .14

  عدي علي العلو 121122395  .15

  عزام ايمن الحساوي 121122394  .16

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (37) القـــاعــــــة
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ : 1االدارة   اساسيات اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عمرو حسن البوزان 121122403  .1

  غيداء محمد العصلي 121122367  .2

  فلك حسن حمزه 121122425  .3

  كبرئيل ريموس شرو 121122412  .4

  كبرئيال جميل حنا 121122386  .5

  كريست فهمي دنحو 121122413  .6

  ليالف عبد الرحيم احمد 121122401  .7

  ليليان خورشيد حمزه 121122370  .8

  لين دي ولي محمد 121122393  .9

  محمد اسماعيل عبدو 121122374  .10

  شفيق ابراهيم محمد 121122368  .11

  ميران فرهاد الخضر 121122392  .12

  ميري ملك ابراهيم 121122400  .13

  هاني عدنان الزاب 121122365  .14

  يمامه عبد الرزاق عثمان 121122065  .15

   عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1)مرسم القـــاعــــــة

 
 االثنين 20/2/2023اليوم والتاريخ : (1العمارة الداخلية ) المقرر :اسم 

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-9.30: التوقيت   الهندسة المعماريةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عبداللطيف الشيخو 151119271  .31

  انور حج يونسآالن  151119160  .32

  ايه عبدالعزيز يوسف 151119135  .33

  دانيال حبيب دنحو 151119164  .34

  ديار عبدالرؤوف ابراهيم 151119161  .35

  رحاب ابراهيم العباس 151119211  .36

  روى اسامة سعدون 151119168  .37

  زكريا خورشيد سمو 151118156  .38

  سولين ادريس منجه 151119165  .39

  سليمان درويشعادل  151118180  .40

  محمد ابراهيم الحمد 151118181  .41

  محمد عبدالحميد بشار 151119162  .42

  ميري عزيز ميرزا 151119269  .43

  ميالن مصطفى عبدالكريم 151118111  .44

  نوروز سربست حمي 151119146  .45

  هايلي كادار خلف 151119167  .46

  هين مزكين محمد 151118095  .47

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 القاعة   : ...............توقيع رئيس                            اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2)مرسم القـــاعــــــة

 
 االثنين 20/2/2023اليوم والتاريخ : (1العمارة الداخلية ) اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-9.30: التوقيت   الهندسة المعماريةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالباسم  الرقم الجامعي

  أشتي حسن حجي 151119144  .1

  االء عبدالفتاح محمد*  151119149  .2

  اماني يوسف عيسى 151119191  .3

  ايلي فؤاد جورج 151119159  .4

  ايمان  بشير  المحمود 151117019  .5

  ايمان معمر الراغب 151119300  .6

  بثينه عبدالرحمن موسى 151119210  .7

  سروخانجين  ياسر   151117034  .8

  دارين امين عمر 151119147  .9

  راما غسان الحمد العبود 151119200  .10

  رفاه مروان مخلف 151118145  .11

  علي رمضان يغمور 151119138  .12

  مايا سميح سليمان 151118135  .13

  ميالف عمر حسين 151119249  .14

  نسرين مصطفى سينو 151119206  .15

  نور وائل العبد 151119199  .16

  همرين فارس الحسن 151119248  .17

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 توقيع رئيس القاعة   : ...............                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 (12القاعة )               

 
 20/2/2023االثنين اليوم والتاريخ :    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أحمد عبدالجبار الحمو 111121027  .1

  اراس سليمان يوسف 111121064  .2

  اسماعيل محمدقانه يوسف 111120348  .3

  تغريد مشعل المدلول 111121111  .4

  الخضرجاد محمد  111121390  .5

  حيدر داود االحمد 111121389  .6

  خالد علي حسن 111121159  .7

  ديانا زكي باشاوات 111121306  .8

  ساوند محمد البشار 111121044  .9

  سوزدا نسيب محمد 111221401  .10

  عمر عدنان العمر 111121050  .11

  غيث نوري الحوار 111121223  .12

  لورين  عبداللطيف محمد 111121019  .13

  لورين عبدالرزاق رمو 111120171  .14

  ليلوز يحيى العبدي 111121202  .15

  محمد رضوان امين 111221426  .16

  منار حسن كرو 111121084  .17

  هارون ايمن عبد القادر 111121034  .18

  هدى حسن الصالح 111121134  .19

  يوسف حسن مال 111120364  .20

  آهين عزالدين االحمد 111121285  .21

  مروان امينجين  111121079  .22

  حسن محمد حسن 111121031  .23

  دلشاد  محمدسليم المحمد 111121162  .24

  ديالز جالل رمو 111121011  .25

  روجدا خالد العلي 112119148  .26

  روسيم عبدالجبار جمو 111121105  .27

  سعده سعود االحمد 112121137  .28

  سلمان خميس السباح 111120360  .29

  سوار احمد شيخو 111120218  .30

  علوان اكرم اليونس 111121078  .31

  فرات صديق آكلي 111120027  .32

  لورين جميل المحمد 111121080  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12القاعة )
 

 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

  ليالف بهزاد محمد 112121259  .1

  مايا مروان الهفل 111121112  .2

  محمدنور عبدالغني اسعد 112121093  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 .توقيع رئيس القاعة   : ................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (24القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عبدالكريم محمد 112121394  .1

  اسامه حسام الدين مرجان 111121014  .2

  آالء محمود قادو 111120068  .3

  آية نضال  العثمان 111121201  .4

  ايه  عنتر  العيسى 111121218  .5

  آيه رياض محمد 111121094  .6

  بهار ادريس خالد 111120077  .7

  جودي فرهاد كوسا 111120362  .8

  خديجه عبدالسالم حمزه 111121028  .9

  راما عالء الحسين 111121321  .10

  رودي احمد عثمان 111221419  .11

  زانا جميل بهلوي 111221448  .12

  عباس ادريس اسماعيل 112121003  .13

  عمار ياسر اسعد 111121169  .14

  بطالمحمد عبد المجيد  111121087  .15

  ميار نزار حسن 111121166  .16

  نسرين رضوان الخليل 111121109  .17

  هناء محي الدين اغرمان 111121110  .18

  هولير عبدالغني خضر 111121388  .19

  انس محمد خير عمر 111121108  .20

  اورنينا حنا لحدو 111121138  .21

  براءه حواس العلي 111220407  .22

  جوليا زهير يوسف 111121247  .23

  دجوار محمد عثمان 111121163  .24

  رغدان عبد الخالق العلي 111121371  .25

  روعه فرج العنيز 111121391  .26

  سالفه عبد السالم تمر 111221465  .27

  سيلفا احمد فتاح 111121020  .28

  شيندا شكري مصطفى 111121281  .29

  عبدالعزيز محسن الخدعان 111120344  .30

  عمر نعمان الحسيني 111221471  .31

  كيرلس ريمون مريكي 111121077  .32

  محمد ابراهيم شيخو 111221411  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل النهائياالمتحان )الهندسة : كلية 
 

  محمد زين العابدين االحمد 111121065  .1

  ميراف فائق ملي 111221423  .2

 

                         

 الغياب   : )         (عدد                                    عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (25القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2االلكترونية العناصر والدارات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد ابراهيم جعبان 112221436  .1

  بالل حواس مشعل 112121189  .2

  روجدا محمد زكي العثمان 111121001  .3

  روني ابراهيم محمد 111121117  .4

  رونيدا محمد خير جولو 111221425  .5

  عبد الستار احمد سيد علي 111121341  .6

  عبدالغفور ياسر عثمان 111121334  .7

  علي رائد جمهور 111121278  .8

  العليقيس وائل الهزاع  111121097  .9

  ليلى عبد السالم الدبس 111221430  .10

  محمد علي شمدين 111121342  .11

  معتز عبدالجبار االحمد 111121158  .12

  منهل محمود الجمعه 111121228  .13

  منيجه كمال شيخ نادر 111121139  .14

  نور عبدهللا حجي محمد 111120024  .15

  نور ياسين حجي محمد 111120215  .16

  بركاتهبه يونس  111121213  .17

  همام محمد العبدهللا 111121047  .18

  وائل فاروق خلوصي 111121229  .19

  يوسف جبرائيل القس 111121092  .20

  ايفا رياض كلش 111221416  .21

  ايمان حسين سعدون 111121303  .22

  ايمان صالح الدين بادلي 111121157  .23

  آيه جمال خنجر 111121378  .24

  آيه عبد الباقي يوسف 111221410  .25

  ايهم راكان العلي 111120366  .26

  بنجوين رشيد طاهر 111121057  .27

  حليمه سردار رمه 111221435  .28

  ريناس محسن طحلو 111221460  .29

  زهير عماد عثمان 111121015  .30

  زوزان راني اسعد 111121375  .31

  زيني عبدالباقي محمد 111121090  .32

  سعد خضر العلي 112117041  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (25القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 

 
  امين السباحسلطان محمد  111121063  .1

  عمار امين حمو 111121024  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 (23القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عبد الوهاب محمد 111120135  .1

  آزاد رمضان شيخو 111119042  .2

  جين ابراهيم حاج ابراهيم 111121293  .3

  دلفين فواز حاج علي 111121327  .4

  شيراز حسن حسن 111121045  .5

  علي خليل زيانات 111120080  .6

  محمد عبد الرحيم شيخي 112118067  .7

  محمود محمد درويش حايك 112118155  .8

  ميديا محمدصالح بكندي 111121188  .9

  نسمه سعود درويش 112121387  .10

  مريام ابلحد كوريه 111121230  .11

  هيا معمو محمود 111121393  .12

  هيلين عبدالعزيز حمي 111121370  .13

  وائل سالم خلف 111121253  .14

  غفران احمد حسين 111121173  .15

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 .................توقيع رئيس القاعة   :                            اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 (22القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2العناصر والدارات االلكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE206رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ميريام زيدان شرو 112120154  .1

  هوزان عبدالكريم رشو 111121143  .2

  وجد زياد الموسى الصالح 111121360  .3

  وليد عمران همو 111120150  .4

  ليالف محمد نوري حاجي 111221413  .5

  ميلين محمد عكو 111221442  .6

  نغم محمد فوزي حامد 111121351  .7

  هيلين فرهات حج عرسان 111221447  .8

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (22القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    مؤجلين نظم االتصاالت الفضائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  المجيد  وارشين 112118196  .1

  سليمان  مصطفى 112119056  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (22القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    مؤجلين النمذجة والمحاكاة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  الفيل  ابتسام 111119005  .1

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (24القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    هندسة االتصاالت  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CTE414رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  رهام عدنان فاضل 111120204  .1

  روان مروان عبدهللا 111119136  .2

  سدره وائل العبد 111120214  .3

  صولين عبدالعزيز بشار 111119114  .4

  عبدهللا ناصر القاطع 111118098  .5

  ليث حسين علكش 111118043  .6

  مايا عبد الرزاق الحمدي 111120092  .7

  محمد يوسف خلو 111120037  .8

  يمامه خليل عبدو 111120144  .9

  احمد محمدصالح عبيدو 111120121  .10

  آالف زكريا بيجو 111119236  .11

  ايفا غاندي الخليل 111219360  .12

  ايمان عبدالباسط فاضل 111120203  .13

  آيه سيف الدين عبدي 111118096  .14

  جيالن علي محمد 111219333  .15

  خالد حسين الزبيدي 111119222  .16

  رهف محمد لؤي الشبلي المدلجي 111120297  .17

  سعيد عبد الرحيم عبد الغفور آل وهب 111118172  .18

  سهى عادل باشا 111119166  .19

  سيراج محمد محمد 111117047  .20

  شيماء عبدالباري يوسف 111119156  .21

  علي فراس شيخ نبهان 111119090  .22

  مالفا محمود الحسين 111118125  .23

  قاسم اسعد محمد 111118131  .24

  ميار عبد الرزاق الخشوف 111118206  .25

  نورالدين علي العالوي 111119173  .26

  هيا عادل الحسين 111120014  .27

  يارا فارس شابو 111119077  .28

  ميار فواز مخصو 111120063  .29

  هاروت مهير ارتين 111119113  .30

  هيا  معروف محمد 111118185  .31

  هيفي حسين حسين 111120069  .32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24القاعة )
 

 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    هندسة االتصاالت  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CTE414رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 

 
  كيما رضوان رشكو 111120168  .1

  لينا  مازن البربندي 111118041  .2

  محمد منيس محمود 111120320  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (25القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    هندسة االتصاالت اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CTE414رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ايا عدنان علي 111120082  .1

  برفين نعمان موسى 111120164  .2

  بشرى محمد الفارس 111219366  .3

  جومرد زكي حسين 111120141  .4

  جيهان عارف محمد 111119035  .5

  رامان عبد الحليم احمو 111120186  .6

  روجين محمد علي درويش 111120350  .7

  عبدالقادر يوسف الهامان 111119070  .8

  محمد عطي  العبدهللا 111117021  .9

  مصعب محمد المخلف 111119101  .10

  معاذ عدنان رشيد 111119233  .11

  نفوسه محمدصالح عبدو 111219322  .12

  هاكوب مهير ارتين 111118214  .13

  هنكفين حسن اسماعيل 111120060  .14

  امنه طالل شطي المرضي 111120321  .15

  برهان محمدبشير طعان 111115046  .16

  جوانا اسماعيل حج سينان 111120075  .17

  ديار  عبد الرزاق اليوسف 111116090  .18

  فرحان شاكررودي  111119254  .19

  زيفان محمدعلي بهلوي 111119130  .20

  سعود حمود الحميد 111217024  .21

  سيماف عبدالباقي اسماعيل 111120113  .22

  شيماء عبدالرحمن العلي 111219327  .23

  عبد العزيز محمد حاجي 111118166  .24

  علي سعود خليل 111118209  .25

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 .توقيع رئيس القاعة   : ................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (25القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    2مؤجلين العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

 رقم

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  السليمان  اسامه 111120072  .1

  الجاسم  رقيه 112119224  .2

 

                         

 (   عدد الغياب   : )                                         عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 (25القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    نظم االتصاالت المرئية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :    CTE420 رمز المقرر :

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أنس محمود صعيو أبو عراج 112116061  .1

  دلما كبرئيل يوسف 112119028  .2

  دليا لقمان احمي 112116152  .3

  زويا خالد علي 112218011  .4

  محمد سطام الحسين 112116016  .5

 

                         

 الغياب   : )         (عدد                                    عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 (5القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    التصميم باستخدام الحاسوب  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE414رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد حسن حاج ابراهيم 111116004  .1

  احمد خضر الخليل 111117086  .2

  آهين محمد عثمان 111119061  .3

  ايمن احمد المفضي 111120108  .4

  جيمن احمد الحسن 111120177  .5

  رنا محمدزكي يوسف 111119012  .6

  رنيم احمد الجمعه 111120212  .7

  روفند ياسر اسعد 111218003  .8

  سيرامار سيروب كربو 111218036  .9

  عبدو محمود مسكو 111118118  .10

  غيث ابراهيم الجرذي 111119051  .11

  فانيسا سعيد عيسى 111119037  .12

  مازن محمد رشاد حنظل 111118220  .13

  محمد عبدهللا الخدعان 111115056  .14

  محمد نصر الدين اسماعيل 111118090  .15

  نجم الدين خالد بكتزل 111118213  .16

  احمد توفيق سيدمحمد 111117113  .17

  السالم رمضانآالء عبد  111118037  .18

  آالن احمد عبدي 111120358  .19

  انترانيك خاجيك اوهانيس 111119008  .20

  آية حاجو حسين 111119182  .21

  بالل مهيار الحمود 111119204  .22

  حنان رشاد مالاحمد 111119174  .23

  رشا سلمان محمد 111119053  .24

  روبين حسن محمد 111119266  .25

  سوار فايز عنز 111119121  .26

  عبدالسالم سليمان الحبيب 111119001  .27

  الفا شاهين محمد 111119018  .28

 

 

 

 

 

 



 
 (5القاعة )               

 
 20/2/2023اليوم والتاريخ : االثنين    التصميم باستخدام الحاسوب  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE414رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االول  الفصل النهائياالمتحان )الهندسة : كلية 
 

  ماجد صالح خضر 111119178  .1

  محمد محمدامين حسن 111119180  .2

  محمود عبدهللا البربندي 111119231  .3

  ميديا اكرم حبو 111119048  .4

  ميديا خيرالدين محمود 111118001  .5

  يحيى عبدالناصر العباسي 111119055  .6

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

 توقيع رئيس القاعة   : .................                           اسم رئيس القاعة : ..........................                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


