
 

 (5) القـــاعــــــة
تطبيقات الحاسوب في االدارة و  اسم المقرر :

 2التسويق  
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آمنه طالل الحسين 121121324  .1

  بيار عماد محمد 121121086  .2

  روناز شيرزاد اسماعيل 121121343  .3

  ساره عدنان محمد 121120261  .4

  سفين لقمان بكر 121121056  .5

  فاروق سعد عبدهللا 121120011  .6

  الرا عامر الفحل العليوي 121120324  .7

  محمد سيروان شحاده 121119100  .8

  أحمد محمد جاسم 121121337  .9

  اسامه سليمان الصايل 121120043  .10

  برخدان شيخو القصاري 121121261  .11

  جاندا عكيد عبد المجيد 121121358  .12

  جيان دلير سليمان 121121216  .13

  راما عبد المسيح رشو 121120124  .14

  روبيرت جورج يونان 121120286  .15

  روني خلف محمد 121121152  .16

  رؤى  غسان الحسين 121120355  .17

  علي يوسف سعيد 121120234  .18

  فراس صباح قس الياس 121120123  .19

  محمد عبد الرحمن نادر 121121141  .20

  محمد عبدالحكيم صاروخان 121120242  .21

  نلنا جهاد العبدهللا 121120122  .22

  هيلين دلخواز حسن 121121074  .23

  احمد نمر المشهور 121120281  .24

  بارسين البير حانون 121121208  .25

  بوزان مصطفى ايبي 121121260  .26

  جيندا كاميران ازكي 121120143  .27

  حسين عدنان االسماعيل 121119021  .28

  رابي احو شمعون 121120175  .29

  زهور عبدالعظيم البصير 121121186  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 

 

 

 (5) القـــاعــــــة
تطبيقات الحاسوب في االدارة و  اسم المقرر :

 2التسويق  
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  زينه احمد الحميري 121120129  .1

  سالم عبد الرزاق عثمان 121119189  .2

  عبير عبد الصالح 121220396  .3

  قصي حيدر االبكع 121121187  .4

  لورين اكرم احمد 121121049  .5

  مايا عثمان اوصمان 121121396  .6

  محمد عدنان عكام 121119170  .7

  ياسمين فرهاد يوسف 121121085  .8

  امامه اكرم الفيل 121120231  .9

  أورفا علي علي 121121295  .10

  ايهم ميزر حبو 121121240  .11

  برخدان رضوان خليل 121219349  .12

  تقله اسكندر عيسى 121120264  .13

  جودي راكان احمد 121121075  .14

  ساجر محمد سنجار 121121296  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (35) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء اليوم والتاريخ : 2تطبيقات الحاسوب في االدارة و التسويق  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  شوق عدنان الظاهر 121121302  .1

  عائشه علي محمد 121121254  .2

  عال  محمد مبارك االبراهيم 121121062  .3

  علي موفق علي 121121299  .4

  النا رفيق حسين 121121083  .5

  ماريا انترانيك اوهان 121121243  .6

  محمد عبدالحميد امين 121120314  .7

  مريم نعمة هللا حنا صومي 121121242  .8

  نارين عبدالباقي محمد 121121171  .9

  هفال عبدهللا حج يوسف 121121385  .10

  هولير محمدصالح عبدهللا 121121397  .11

  يوسف مصطفى حنيفه 121121180  .12

  امجد بطرس عبدو 121220372  .13

  آياز حسين حسو 121121059  .14

  ايمان طاهر خلف 121121357  .15

  جولي باسيل ابرط 121121076  .16

  حاتم حواس الحسين 121120190  .17

  خديجه اكرم سليمان 121121145  .18

  دلشاد محمدحليم محمددرويش 121219350  .19

  ديفانا محمد بشير مال عبدالقادر 121121151  .20

  ديلبر مصطفى محمدعلي 121120347  .21

  سولين شكري علي 121121164  .22

  نصرالدين حميسينم  121219308  .23

  عبدالعزيز احمد العبدهللا 121120353  .24

  عمر عبدالعزيز موسى 121120220  .25

  فاطمه حكمت الفريح 121120226  .26

  فرهاد سليمان محمد 121220377  .27

  قيصر صالح حمندي 121120296  .28

  كلناز يحيى حسن عوجه 121120155  .29

  ليالف حسين يوسف 121120088  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 



 

 

 

 (36) القـــاعــــــة
تطبيقات الحاسوب في االدارة و  اسم المقرر :

 2التسويق 
 22/2/2023االربعاء اليوم والتاريخ :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد احمد اومري 121121006  .1

  ازين محمد صالح علي 121121280  .2

  ايلينا يعقوب يوسف بحي 121121114  .3

  ايمان عثمان ابراهيم 121120268  .4

  جولي ملك حنا 121121017  .5

  ديار محمود كندي 121121335  .6

  رياض جواد يوسف 121121165  .7

  عدنان مفرح محمد 121121103  .8

  فنر محمد خلف 121121140  .9

  كبرئيل شمعون شابو 121121070  .10

  كلدار منير سلو 121121255  .11

  كلستان عبدهللا عمر 121120277  .12

  الرا عمار حسين 121121002  .13

  النا هشام جمعه 121121176  .14

  محمد جوان رمضان 121121284  .15

  محمد علي الرديني 121120241  .16

  ناجي مروان عبدالقادر 121121033  .17

  نادر محمود المصري 121121190  .18

  هيوا محمد اشرف عبدهللا 121121016  .19

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (36) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : مؤجلين االدارة المالية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  مثنى حسين العزام 121119043  .1

  ميسم حسن الصالح  121119037  .2

  شربل جوزيف مارتين  تمرس  121120223  .3

  آفين  راشد ابراهيم  121121091  .4

  سليمان صالح  الحميد  121121116  .5

  بسام نوح هيهان  121220410  .6

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (36) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : مؤجلين ادارة عامة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد خلف  الكريم  121120289  .1

  عبد الملك علي العوض  121120323  .2

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (31) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ :  2اساسيات المحاسبة المالية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أسامة عبدالمناف عمر 121120139  .1

  آفان فارس خليل 121121160  .2

  االن عيسى بركات 121221463  .3

  البين غالب حسو 121120236  .4

  بهزاد سليمان محمد 121221455  .5

  جوان اسد مامي 121221491  .6

  جورج موريس ملكي 121221402  .7

  محمد ابراهيمديار  121121051  .8

  رقيه صالح القطمير 121221485  .9

  رهف جمال مسور 121121203  .10

  رودي عبدالكريم حسين 121119033  .11

  رودي عبدالواحد حسين 121121046  .12

  ريبر وليد ابوزيد 121121297  .13

  زامل عبد نايل 121121352  .14

  زانا سلمان قجو 121221473  .15

  ساره ملكي كوريه 121221494  .16

  سليمان سعدهللا المحمد 121221510  .17

  سيرلي قره بيت دردريان 121121235  .18

  سيف خميس الخدعان 121219317  .19

  سيماف يوسف شيخو 121121185  .20

  عبد المحسن مثقال القاطع 121120304  .21

  عبدهللا عبدالحميد كنعي 121121217  .22

  عقبه احمد عبدو 121121364  .23

  علي سليمان علي 121121012  .24

  علي نوزت رمضان 121121096  .25

  عمار ابراهيم الحسين 121221449  .26

  فاطمه محمدصالح سليمان 121221503  .27

  كسومه صالح العلي 121221476  .28

  كيرلس داود عبداالحد 121120224  .29

  هيما سعود فندي 121121258  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ :  2اساسيات المحاسبة المالية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  لقاء عمر حجي بكري 121221481  .1

  لوران احمد بركات 121121354  .2

  ليث احمد علي 121121008  .3

  محمد سامر نديم 121221421  .4

  محمد محمود السعدون 121219363  .5

  محمدسعيد مصطفى عبدهللا 121120016  .6

  نور محمد شريف حسين 121121124  .7

  نوره خالد محمد 121120018  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (38) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : 2أساسيات المحاسبة المالية  اسم المقرر :

 االولى   الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  هالف خالد داوود 121120157  .1

  وائل نذير المحمد 121121300  .2

  ياسمين احمد حتو 121121313  .3

  آالن تاج الدين حسين 121219309  .4

  آيه عبدهللا عباس 121121340  .5

  بشار جوزيف صليبا 121120257  .6

  بلند خورشيد خضر 121120335  .7

  جوان سليمان اوسو 121219354  .8

  حسن عبدالفتاح سمو 121220402  .9

  دارا نواف الياس 121220398  .10

  دلير بكري عيسى 121120259  .11

  ربا خالد خالد 121121081  .12

  سما صالح الشمام 121121272  .13

  شيندار سعيد العبدهللا 121120275  .14

  مجد محمد العلي 121221405  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (22) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : 2أساسيات المحاسبة المالية  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  عبدالعزيز عوده الغشم 121119023  .1

  عبدالكريم عشوي العدهان 121221490  .2

  عبدهللا جواد عبدهللا 121121315  .3

  علي رضوان زورو 121121053  .4

  علي وليد يوسف 121221493  .5

  علي يونس عبدالعزيز 121120116  .6

  عمر عبدالعزيز موسى 121120220  .7

  فاطمه زبير المرزوك 121221475  .8

  فجر فراس الحريث 121121198  .9

  قصي عبدالعزيز العلي 121121359  .10

  كانيوار حسن حسن 121221500  .11

  ليلى مهدي شيخ احمد 121221478  .12

  مارينا آرام اواديس 121121101  .13

  محمد احمد الجاسم 121121322  .14

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (37) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : 2أساسيات المحاسبة المالية  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد جمال مسور 121120263  .1

  محمد حاجم فرمان 121221427  .2

  محمد سعد حاج ابراهيم 121221398  .3

  محمد عبدالكريم محمد 121121251  .4

  محمدعلي جالل عثمان 121221480  .5

  منال سليمان سليمان 121121369  .6

  مؤيد صبري المبروك 121121194  .7

  نسرين احمد الصالح 121121317  .8

  نور علي حصاف 121121380  .9

  هاكوب هاروتيون ارو 121121023  .10

  هبه عبد الحسين 121121039  .11

  هفال علي علي 121121153  .12

  هولير بشير محمد 121121238  .13

  هولير زياد اسماعيل 121221511  .14

  هيا علي خضير 121120007  .15

  يوسف مهابات محمد 121121048  .16

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : نظم المعلومات االدارية  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعي الرقم

  احمد حسين علكش 121219346  .1

  آالء وليد الحسيني 121119106  .2

  ألفا أحمد عبدي 121120276  .3

  ايه اكرم خليل 121120291  .4

  جلنك فيصل يوسف 121119261  .5

  دارين حسن محمد 121119245  .6

  ساندرا كوركيس عيسى 121120265  .7

  اسماعيلشذى  فصيح   121117018  .8

  شهد محمد علي 121120098  .9

  عبود عبدالكريم دولي 121119050  .10

  عمر عزالدين عدي 121120038  .11

  عيسى محمود العلي 121116053  .12

  ليث بدر الدين الغيده الهاللي 121118137  .13

  مجد صالح الدين عباس 121119045  .14

  محمد سليم حسين عيسى 121120112  .15

  العزيز عمرمحمد عبد  121120169  .16

  محمد محسن الخدعان 121218047  .17

  نورشان ابراهيم محمد 121120019  .18

  هيلين جوزيف هيلون 121120233  .19

  ايمان محسن عبدهللا 121120111  .20

  جورج  يعقوب االزرق 121120001  .21

  جيهان محمد عمر 121120159  .22

  حليمه  ابراهيم  حج ابراهيم 121117008  .23

  سلمان احمد حبوروان  121120346  .24

  روهيف محمد توفيق طاهر عيسى 121120206  .25

  سميه محمود العاكوب 121120035  .26

  سوزدا كاميران ازكي 121119107  .27

  شيرين ريبر عبدهللا 121219344  .28

  غفران رضوان الحسيني 121119011  .29

  لؤي احمد العلي 121119054  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : نظم المعلومات االدارية  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  مارينا سركيس ماردروس 121119007  .1

  مجد حسن التالوي 121118174  .2

  محمد احمد عيسى 121116064  .3

  محمد عباس عزو 121119066  .4

  نارين محمود شويش 121119065  .5

  نزيره محمدزكي محمد 121119064  .6

  نور صالح عزام 121119044  .7

  ظاظاهمرين زهرالدين  121119081  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 ع رئيس القاعة   : ...............توقي                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (27) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : نظم المعلومات االدارية  اسم المقرر :

 االولى   الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  هيبه فرحان درويش 121120325  .1

  أحمد محمدزكي عبدي 121316007  .2

  باليك هاروتيون آرو 121120202  .3

  بيان  محمد  عثمان 121118183  .4

  حياة عبدالغني حسين 121119094  .5

  ريم علي الرديني 121120167  .6

  مارلين كابرييل الياس 121119080  .7

  محمد احمد رمو 121119040  .8

  محمد زكريا محمد نوري 121120299  .9

  محمد عبد العزيز فتح 121120260  .10

  محمد نضال محمد 121119084  .11

  محمد نعمان عمر 121120054  .12

  ميساء محمدديب جمال 121119013  .13

  نايف محمد محسن علي 121120225  .14

  نور اكرم محمد 121120156  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (28) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : نظم المعلومات االدارية  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  نور سراج خليل 121218043  .1

  هديل كاوا ديرشوي 121120145  .2

  هيفي فايز عمادي 121120166  .3

  يوسف عصام الدين يوسف 121120255  .4

  احمد عدنان السيد 121219306  .5

  ازمين فرهاد زينال 121120005  .6

  آفين صديق ابراهيم 121219314  .7

  حكمت عبديانجي  121120247  .8

  اياد محمد الحاج حسين  121116022  .9

  برشنك خليل علي 121219368  .10

  حسن صالح ابراهيم 121119027  .11

  ديانا سعدون شيخي 121120253  .12

  رنيم هيثم جهني 121118082  .13

  شيراز حكمت االحمد 121119047  .14

  عمر محمدسعيد يوسف 121119274  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (35) القـــاعــــــة
 22/2/2023االربعاء  اليوم والتاريخ : نظم المعلومات االدارية  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  كاجين حكمت عبدي 121120246  .1

  كارو  زاريه بدروس 121118083  .2

  ليانا يوسف يوسف 121120287  .3

  لين غازي عبود 121120017  .4

  محسن  موفق  الحاج علي بك 121117053  .5

  ياسر عبدالهادي ابراهيم 121120273  .6

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 (1)مرسم القـــاعــــــة

 
 22/2/2023األربعاء اليوم والتاريخ : التصميمات التنفيذية للمباني والمواقع العامة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-9.30: التوقيت   الهندسة المعماريةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عيسى شعبو 151118107  .1

  االء عبدالفتاح محمد*  151119149  .2

  آالن انور حج يونس 151119160  .3

  المعتز  محمد  كلش 151117044  .4

  ايمان  بشير  المحمود 151117019  .5

  جوان يوسف حسو 251319147  .6

  عمردارين امين  151119147  .7

  دانيال حبيب دنحو 151119164  .8

  روى اسامة سعدون 151119168  .9

  زكريا خورشيد سمو 151118156  .10

  علي رمضان يغمور 151119138  .11

  ليالف خصرو حاجي 151119145  .12

  مايا سميح سليمان 151118135  .13

  مزكين محمد المسلم 151119267  .14

  منال علي العويس 151218009  .15

  ميداس  محسوم  علي 151117025  .16

  ميالن مصطفى عبدالكريم 151118111  .17

  نرمين  عزالدين  االحمد 151117048  .18

  نسرين مصطفى سينو 151119206  .19

  نور وائل العبد 151119199  .20

  هايلي كادار خلف 151119167  .21

  هوناز عبدالكريم عبدالرحيم 151119201  .22

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 
 



 

   
 
 
 
 
 
 (12القاعة )               

 
 22/2/2023االربعاء اليوم والتاريخ :    مؤجلين القياسات الكهربائية وااللكترونية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عنز بيمان 111120006  .1

  فاضل  رهام 111120204  .2

  يوسف دلما 112119028  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (24القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    تحويل الطاقة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE302رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  كازمان عيسىآرين  111119155  .1

  اشرف عبد الحسين 112120133  .2

  خديجه عبدالسالم حمزه 111121028  .3

  رامان فرحان االبراهيم 111118009  .4

  ساوند محمد البشار 111121044  .5

  سيرامار سيروب كربو 111218036  .6

  فراس عبدالحكيم العزاوي 111120327  .7

  قيس وائل الهزاع العلي 111121097  .8

  كريست بيير ملكون 111119034  .9

  محمد قيس الدرويش 111120149  .10

  معاذ عدنان رشيد 111119233  .11

  نور ياسين حجي محمد 111120215  .12

  هناء محي الدين اغرمان 111121110  .13

  هولير عبدالغني خضر 111121388  .14

  لوران محمدنور موصللي 111118013  .15

  ليث حسين علكش 111118043  .16

  احمد ابراهيممحمد  112118190  .17

  محمد عبد الرحيم شيخي 112118067  .18

  نافله خير خواز يوسف 111120099  .19

  ياسمين احمد شيخو 111120352  .20

  احمد محمدصالح عبيدو 111120121  .21

  احمد محمدعلي  كوزي 112217012  .22

  خالد علي حسن 111121159  .23

  ديانا زكي باشاوات 111121306  .24

  عثمانريزان عمر  111120044  .25

  سولين صالح اسماعيل 111120251  .26

  كاوا  رضوان مصطفى 112118178  .27

  ليلى ادريس ميخان 111120070  .28

  نورالدين علي العالوي 111119173  .29

  هيفي حسين حسين 111120069  .30

  وليد عمران همو 111120150  .31



  يمامه خليل عبدو 111120144  .32

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    تحويل الطاقة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE302رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 

 
  هزار نزار حسن 111119068  .1

  همام محمد العبدهللا 111121047  .2

  يوسف جبرائيل القس 111121092  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (25القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    تحويل الطاقة اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE302رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آالء احمد موسى 111120030  .1

  اوشانا نيرار خوشابا 111120066  .2

  االبراهيم اياد محمد منتصر 111118120  .3

  حسين علي الدايود 112117086  .4

  خديجه نضال سعيد 112120285  .5

  دافين عدنان سعدون 111120003  .6

  دلشاد شيخموس االحمد 111120173  .7

  راما عالء الحسين 111121321  .8

  روجين محمد علي درويش 111120350  .9

  زيالن عمر شيخموس 111118104  .10

  عزه ناصر محمد 111120198  .11

  ياديد غارب ملكي 111118080  .12

  اسامه ابراهيم المال 112120200  .13

  انس محمد خير عمر 111121108  .14

  ايمن عادل عزو 111120051  .15

  بدرخان فارس احمد 111119115  .16

  جاد محمد الخضر 111121390  .17

  جوانا اسماعيل حج سينان 111120075  .18

  ديانا خالد خليل 111120057  .19

  رقيه طارق العبد 111121148  .20

  شيار نديم عبدي 111118133  .21

  عبد هللا راكان العلي 112119108  .22

  عالء عبد العكله 112119119  .23

  كيما رضوان رشكو 111120168  .24

  محمدنور عبدالغني اسعد 112121093  .25

  مصطفى كنعان سليمان 112119056  .26

  معتصم صباح الحسين 111219311  .27

  عزبه الشمري ناصر حاضر 112113006  .28

  نورا فصيح حسن 112120071  .29

  هاوجين فرمز حسو 111120158  .30

  هبة زياد الشيخو 112120333  .31



  ناديا لقمان يوسف 111120062  .32

  نرمين قهرمان خلف 111120055  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25القاعة )
 

 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    تحويل الطاقة اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE302رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

  نسرين عاصم علي 111119259  .1

  هبه يونس بركات 111121213  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (23القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    تحويل الطاقة اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE302رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  اميل هشام اصالن 111119250  .1

  بشرى بهاءالدين محمود 111120065  .2

  بيار فارس احمد 111219315  .3

  جميل محمود خلو 112116196  .4

  خالد حسين الزبيدي 111119222  .5

  دجوار محمد عثمان 111121163  .6

  عبدالباقي محمد زيني 111121090  .7

  شيندا شكري مصطفى 111121281  .8

  عمر حاجي علي 111119088  .9

  الرا عبدهللا الجزاع 112119139  .10

  محمد علي شمدين 111121342  .11

  محمدنور موفق شاهين 111119218  .12

  مرح حسين شيخ مطر 112118030  .13

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 (12القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    نظم االتصاالت الفضائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CTE524رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  بشار احمد برهو 112218050  .1

  خالد عبدالكريم الحوار 112219340  .2

  خليل ابراهيم يونس 112218020  .3

  شوغير  مراد خازار 112118020  .4

  عبدالقادر عبدالحليم اسماعيل 112117059  .5

  غاده شادن االحمد الحسن 112218035  .6

  ليالف طه رشك 112119041  .7

  مروة احمد احمد 112118217  .8

  مريم غريب كورية 112118221  .9

  نور عبدالرحمن اسماعيل 112119099  .10

  بانكين ابراهيم االبراهيم 112119270  .11

  بالل حميد مخلف 112119104  .12

  حسين علي الغويران 112219305  .13

  دجله ابراهيم داود 112117068  .14

  دليا لقمان احمي 112116152  .15

  زويا خالد علي 112218011  .16

  زيوى وحيد الحسن الحاج امين 112119083  .17

  سلوى علي الغويران 112119177  .18

  سيماف شيخموس محمد 112119122  .19

  سيماف عبدهللا محمود 112119089  .20

  عنود محمد اوسو 112119071  .21

  محمد ايمن المحاميد 112116041  .22

  حمود موسى محمد 112218023  .23

  محمد صالح اليونس 112119181  .24

  محمد كرم محمد 112119143  .25

  مريم شمعون شابو 112119105  .26

  يوسف مروان الحسين 112119038  .27

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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



 

 

 

 

 
 (12القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء     العامة الفيزياءاسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أصاله محمد  عرعور 112217005  .1

  اماني حواس العلي 112122293  .2

  جكر فيلزور اوسي 111122003  .3

  خانم محمد امين عبدو 111122055  .4

  روان احمد دواليبي 111122082  .5

  روز عامر الدقوري 111122143  .6

  زينب حسين عرفات 111122040  .7

  عمر شمعون شماس 112217019  .8

  غيث ابراهيم الجرذي 111119051  .9

  كارينه ارام موسى 111122094  .10

  الفيه محمدخليل حسين 111122168  .11

  لورين عثمان خلف 111122030  .12

  ماريا عبد الكريم  دولي 111122144  .13

  مجد ابراهيم عطيه 111122288  .14

  محمد خالد ابراهيم 111122290  .15

  محمد رشيد خليل 111122279  .16

  محمد ناصر صالح*  111221507  .17

  االسماعيل منار خالد 111221399  .18

  هوزان مسعود جمعه 111121030  .19

  يوسف مروان علي 111122231  .20

  اثير محمود الصالح 111122095  .21

  ازاد سعود االبراهيم 111122159  .22

  ازمين علي عمر 111122031  .23

  اسامه محمود السليمان*  111120072  .24

  ايمان ويس المصطفى 111122009  .25

  شيخموسحسين عبدهللا  111221462  .26

  ديرسم سامي ابراهيم 111122141  .27

  سدرا محمدامين فتاح 111122183  .28

  سيفان مسعود حسو 111122241  .29

  شفين عز الدين غضبو 111122124  .30



  عبدالغفور ياسر عثمان 111121334  .31

  عالء زكي الحمد 111221420  .32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12القاعة )
 

 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء     الفيزياء العامةاسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

  فلاير محمود حساني 111121294  .1

  قصي احمد الحسين 111122111  .2

  محمودكوركين عبدالمجيد  111221453  .3

  محمد بديع  محمد سعيد 111122267  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم برجس عبدهللا 111119154  .1

  احمد ابراهيم جعبان 112221436  .2

  ادريس عبد الغني علي 111122199  .3

  اسامه فيضي هللا الفواز 111122163  .4

  امينه محمد ابراهيم 111122033  .5

  حليمه سردار رمه 111221435  .6

  رنين بشار عبودي 111122072  .7

  روناهي مسعود علي 111122083  .8

  شفق خليل سيداسماعيل 111122178  .9

  عبدالرحمن جمال الجزاع 111122007  .10

  علي رمضان ابراهيم 111122048  .11

  علي زكريا بيجو 112221470  .12

  فدر فرحان حامد 111122179  .13

  الرا رضوان احمد 111122093  .14

  محمد سعود حج محمد 111122280  .15

  مريم صالح الدين تيلو 111122203  .16

  مندان مدني حمو 111122114  .17

  منى طارق حسن 111122005  .18

  ميراف فائق ملي 111221423  .19

  هيزا كاميران يوسف 111122160  .20

  اراس محمدنوري العمر 111122230  .21

  اسماء ممدوح محمد 111122156  .22

  أالء محمد منتصر االبراهيم 111122127  .23

  آالء محمود قادو 111120068  .24

  أمينه بالل عبد القادر 111122259  .25

  آواز جميل سليمان 111122146  .26

  بيرهات عبدالسالم عباس 111122240  .27

  ترفه عامر محمود 111221441  .28

  جين حميد الحاج احمد 111122010  .29



  روني وليد حسين 111122050  .30

  ساره نايف قاسم 111122074  .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

  سوسن جنكدار الحامد 111122181  .1

  سولين حاجي قاسم 111122142  .2

  محمدعليسيماف عبدالعزيز  111122032  .3

  كوثر محمد صالح العثمان 111122243  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (25القاعة )              
 

 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم خويلد شعبان 111119063  .1

  ابراهيم مالك محمد 111122020  .2

  كابرييل الياسالياس  111122192  .3

  ايمن عبدهللا الحماده 111122249  .4

  بشار عبدالرزاق المحمد 111122303  .5

  تميم جمعه العلي 111122253  .6

  جود خالد شريف 111122239  .7

  راوان احمد نعسان 111119097  .8

  ساره فهمي شمعون 111122263  .9

  ضياء الدين عبدالكريم محمد 111122318  .10

  سطام محمودعلي  111122275  .11

  كنانه عمار االحمد 111122180  .12

  مجد محمود شمو 111122091  .13

  محمد اجاويد خلف 111122125  .14

  محمد رياض مال عمير 111122229  .15

  مسرور حسن عمر 111122216  .16

  مصعب عامر الغانم 111122224  .17

  نالين محمد عطي 111122038  .18

  هولير فايز عمادي 111122221  .19

  هيفي وليد العلي 111122037  .20

  احمد عبدهللا احمد 111119131  .21

  ايندا ماجد قاسم 111122090  .22

  برين طالب مراد 111122228  .23

  رضا جابر المحمد 111122110  .24

  رمضان حسين حمدو 111122237  .25

  روان ادريس كري 111122227  .26

  سعيد عبد الرحيم عبد الغفور آل وهب 111118172  .27

  سوزان محمود الخلف 111122415  .28

  سيماف محمد حسين 111122164  .29

  شيرين شالش عبد العزيز 111122194  .30

  ليلوز صالح الدين محمد 111122423  .31

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (25القاعة )
 

 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية أالمتحانيه :الفترة    PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

  محمد احمد يوسف 111122294  .1

  محمد زين العابدين االحمد 111121065  .2

  محمد ميعاد حسن 111122165  .3

  محمود عبد الكريم يلدز 111122260  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5القاعة )              
 

 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أبي محمد الحسن 111122338  .1

  أفين معصوم احمد 111122001  .2

  بشير ايمن مصطفى 111122281  .3

  جوانا عماد موسى 111122325  .4

  ديالن وائل الطالل 111122428  .5

  رانيه نظام محمود 111122352  .6

  فواز زيدانرقيه  112122336  .7

  روسيم اسماعيل خلف 111122028  .8

  ريم حسن شيخموس 111122284  .9

  سيماف ايمن حسن 111122285  .10

  شهد عامر الشعفان 111122332  .11

  شيماء احمد شيخ علي 111122193  .12

  عمر احمد شيخ علي 111122195  .13

  الفا محمد محمد 111122132  .14

  النا عبد السالم عثمان 111122422  .15

  لوتس خالد المحيميد 111122389  .16

  محمد ايمن رمضان 111122167  .17

  محمد سليمان اوسي 111122190  .18

  محمد محمود حسن 111122252  .19

  مهند عبد السالم آلوسي 111122337  .20

  احمد عبدالعزيز دشه 111122039  .21

  آزر عبدالرحمن عمر 111122314  .22

  ازرين ازاد كندي 111122211  .23

  حسن نوزت عبدي 111122302  .24

  ديار برزاني ديركي 111122312  .25

  رنا الزكين علي 111122331  .26

  روشان برهان ابراهيم 111122113  .27

  روني زاهي سيد عمر 111122222  .28

  ريم منير عائشه 111122060  .29

  سامان عبدالباقي شيخ زين 111122346  .30

  شيركوز عبد العزيز اوسي 111122353  .31

  عبدالحكيم محمد عروق 111122021  .32

  عدله فرحان نايف 111122316  .33

  عصمت أدريس خليل 111122310  .34

  عمر ماجد كامل 111122292  .35



  الرا نضال برو 111122311  .36

  المار حسين الحناش 111122220  .37

  محمد بدر الدين احمد 111122157  .38

  محمد بدران الجدوع 111122012  .39

  خطيبهيمن محمد شاكر  111122213  .40

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 
 (23القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم محمد نزير عمر 111122451  .1

  ارجنك مسعود حسن 111122398  .2

  اولفان عكيد امين 111122286  .3

  آيه فيصل محمد 111122369  .4

  بيران ادريس عبدالمجيد 111122379  .5

  حال عبدهللا الحماده 111122402  .6

  سوزان جنكيزخان خليل 111122287  .7

  شنو عبدالرحمن علي 111122418  .8

  عبدهللا طارق الحسن الطه 111122383  .9

  فيصل منيف التبين 111122078  .10

  كمال ابراهيم المصطفى 111122391  .11

  الشين عصام الدين محمد 111122376  .12

  النا خالد الحسن 111122408  .13

  لوران يوسف داوود 111122313  .14

  ميراف حواس حسين 111122373  .15

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 



 

 

 

 

 

 
 (22القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آري عبدالرحمن حسين 111122158  .1

  اسماعيل اسد علي 111122166  .2

  حمواسماعيل عيسى  111122013  .3

  آالء نبهان مراد 111122345  .4

  اماني جمال عبدالناصر االحمد 111122339  .5

  براءه سعد محمد 111122341  .6

  جان دوست سالم حميد 111122161  .7

  رغد أيمن الحريب 111122315  .8

  رغد بشير المال 111122359  .9

  روان احمد الحسن 111122371  .10

  روسيم محمد خلف 111122291  .11

  شانا ممدوح الخليل 111122177  .12

  عبدالرحمن تركي الغزلي 111122084  .13

  عبدالقادر صالح الثالج 111122380  .14

  ليلوز محمد امين حسين 111122356  .15

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (28القاعة )               

 
 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة المقرر :اسم 

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  رضوان سويدنوشين  111122101  .1

  هبه احمد علي 111122140  .2

  هيكل خليل الفنيفن 111122122  .3

  هيلين عبدالوهاب الهسو 111120192  .4

  محمد سعد محمد 111122258  .5

  مصعب محمد عويد 111122283  .6

  هيف عمر حسو 111122117  .7

  هيلين فرهات حج عرسان 111221447  .8

  هيلين موعاز شيخ سعيد 111122115  .9

  مريوان ادهم عمر 111122200  .10

  مضر حسان الخلف 111221434  .11

  ميار عبد الرزاق الخشوف 111118206  .12

  هوزان عبد هللا رشك 111122100  .13

  وارشين سعود المجيد 112118196  .14

  نور احمد سليمان 111122289  .15

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (27القاعة )              
 

 22/2/2023اليوم والتاريخ : االربعاء    الفيزياء العامة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY101رمز المقرر : 

 14.00 – 12.00: التوقيت    (االولالفصل  االمتحان النهائي)الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  نوار خالد خضر 111122308  .1

  همام حسين الدكو 111122404  .2

  هيفين لقمان عمر 111122226  .3

  وارفين زهير دواس 111122390  .4

  مروه محمد سالم 111122317  .5

  منار عارف الحسين 111122027  .6

  مهند اسماعيل خله 111122381  .7

  ميديا عبد الرؤوف عمر 111122023  .8

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


