
 

 

 (26) القـــاعــــــة

 
 الثالثاء 21/2/2023اليوم والتاريخ : مؤجلين اللغة العربية اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   اللغات الحية والعلوم اإلنسانيةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  حياة حسين 121119094  .1

  احمد االسماعيل 121119116  .2

  عز الدين االحمد 121119220  .3

  شربل جوزيف تمرس  121120223  .4

  نيرمين عنس 121120238  .5

  دلير عيسى 121120259  .6

  محمد الكريم 121120289  .7

  عبد الملك العوض 121120323  .8

  خنساء مجيد 121120342  .9

  حميد الحميد 121120357  .10

  آفين ابراهيم 121121091  .11

  الند العيسى 121121104  .12

  سليمان الحميد 121121116  .13

  خديجه سليمان 121121145  .14

  آحمد الحاج ابراهيم 121121193  .15

  رهف مسور 121121203  .16

                       

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (27) القـــاعــــــة

 
 الثالثاء 21/2/2023اليوم والتاريخ : مؤجلين اللغة العربية اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   اللغات الحية والعلوم اإلنسانيةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  رامان االبراهيم 111118009  .1

  محمودشيار  111118134  .2

  محمد الدرويش 111120149  .3

  دلشاد االحمد 111120173  .4

  عبير عثمان 111120179  .5

  سدره العبد 111120214  .6

  سولين اسماعيل 111120251  .7

  بهاء المحيمد المشرف 111120294  .8

  محمد محمود 112117082  .9

  سيبان ولو 112118053  .10

  محمد العزو 112217008  .11

  برهوبشار  112218050  .12

  تقى بعاج 121121209  .13

  نسرين الصالح 121121317  .14

  محمد نزال 121121344  .15

  دارا الياس 121220398  .16

  لقاء حجي بكري 121221481  .17

                       

 )         ( عدد الغياب   :                                   عدد الحضور : )        (                                

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (5) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاء اليوم والتاريخ : االدارة العامة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد حسين علكش 121219346  .17

  ازمين فرهاد زينال 121120005  .18

  آالن تاج الدين حسين 121219309  .19

  محمد علي دريعيأالن  121118168  .20

  ألفا أحمد عبدي 121120276  .21

  آني شيراز استفان 121119076  .22

  ايهم مروان الرفاعي 121120334  .23

  جلنك فيصل يوسف 121119261  .24

  جوليا عهد سهدو 121119019  .25

  جين رشيد عمر 121119157  .26

  حسين عدنان االسماعيل 121119021  .27

  دعاء نبيل موسى 121119128  .28

  دالل محمد امين عبدالقادر 121118184  .29

  دلير عبدالحميد عيسى 121119093  .30

  ديانا فواز تمو 121120298  .31

  رفين رمضان ابراهيم 121120267  .32

  زانا  نضال ابراهيم 121118052  .33

  سامي عبدالباري الخلف 121119240  .34

  ساندرا كوركيس عيسى 121120265  .35

  المحمدسليمان عبدهللا  121119120  .36

  سليمان يونس محمد 121120004  .37

  شادي وليد حاجي علي 121216004  .38

  شامه احمد عنز 121120049  .39

  عدنان احمد الحاج 121118170  .40

  عال رضوان داود 121218046  .41

  علي خضر علي 121120258  .42

  عمر ذياب خليف 121114021  .43

  غيناتا فرهاد حسن 121120288  .44

  سعد عبدهللافاروق  121120011  .45

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 

 

 (5) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : االدارة العامة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  كارو  زاريه بدروس 121118083  .1

  كاميران محمدباقي علي 121220401  .2

  كلستان عبدهللا عمر 121120277  .3

  كلناز يحيى حسن عوجه 121120155  .4

  النا عبدالحق علي 121218042  .5

  مايا نوح خليل 121118114  .6

  العزاممثنى حسين  121119043  .7

  مجد صالح الدين عباس 121119045  .8

  محمد احمد عيسى 121116064  .9

  محمد سراج الصالح 121119057  .10

  محمد عبد الجبار فرحو 121120064  .11

  محمد عبد العزيز فتح 121120260  .12

  محمد محمدنوري اليوسف 121119046  .13

  محمد محمود السعدون 121219363  .14

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (35) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : االدارة العامة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  موريل  نعمان حنا 121118078  .1

  ميسم حسن الصالح 121119137  .2

  نهال محمد السالم 121118211  .3

  نور حاضر عزبه الشمري 121118198  .4

  نور مروان االحمد 121118044  .5

  رامي عالء الحسين 121118060  .6

  رنا فرج الحران 121218027  .7

  محمدسعاده ابراهيم  121119184  .8

  نور سراج خليل 121218043  .9

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 (35) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : ادارة المؤسسات المالية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ايليسا كبرئيل اوانيس 121120103  .1

  روجين علي علي 121120087  .2

  شير محمدمحفوظ رشيد 121119151  .3

  شيرين حسين حسن 121120009  .4

  صوركل عاصف حسن 121120118  .5

  محمد زكريا محمد نوري 121120299  .6

  سليم حسين عيسى محمد 121120112  .7

  محمد علي الرديني 121120241  .8

  هدية عصام رسول 121120023  .9

  احالم غسان القاسم 121118010  .10

  االن اسماعيل شريف 121118093  .11

  اياد محمد الحاج حسين  121116022  .12

  باليك هاروتيون آرو 121120202  .13

  عبد آغا فرحان محمد 121118150  .14

  عبدالكريم دوليعبود  121119050  .15

  عدنان مفرح محمد 121121103  .16

  عمر يوسف مال حسين 121120354  .17

  كاجين حكمت عبدي 121120246  .18

  محمد عبد العزيز عمر 121120169  .19

  ميغريك خجادور بيدروس 121120229  .20

  هولير محمدصالح عبدهللا 121121397  .21

  هيلين  علي  ابراهيم  121117020  .22

  هيلين جوزيف هيلون 121120233  .23

  يوسف عصام الدين يوسف 121120255  .24

  ابراهيم صالح حمو 121121013  .25

  اسامه سليمان الصايل 121120043  .26

  المنذر يوسف الهامان 121120125  .27

  ايمان محسن عبدهللا 121120111  .28

  بيداء عبدهللا السعدو 121220387  .29

  جيهان ابراهيم ماردينللي 121121350  .30

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 



 

 

 (36) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ :  ادارة المؤسسات المالية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالب اسم الرقم الجامعي

  دلشاد محمدحليم محمددرويش 121219350  .1

  دليار علي جانكير 121220403  .2

  ديار رضوان داوود 121120345  .3

  ديانا سعدون شيخي 121120253  .4

  رابي احو شمعون 121120175  .5

  روز فواز عبدالرحمن 121120039  .6

  ريم محمد خير عبدالكريم 121120256  .7

  عدنان محمد ساره 121120261  .8

  شيندار محمد سعيد رمضان 121120329  .9

  علي محمد سراج ميرزه 121120331  .10

  عمر عزالدين عدي 121120038  .11

  عيسى جورج ميرزا 121118197  .12

  فرات جميل محمد 121120089  .13

  قباء رامي العفين 121120326  .14

  قيصر صالح حمندي 121120296  .15

  العليويالرا عامر الفحل  121120324  .16

  ليث بدر الدين الغيده الهاللي 121118137  .17

  محمد سيروان شحاده 121119100  .18

  مريم عبد الحكيم شاهين 121120235  .19

  مزكين عبدهللا يوسف 121120090  .20

  منار ممدوح محمد 121218015  .21

  نور الدين محمد العابر 121120244  .22

  هديل كاوا ديرشوي 121120145  .23

  وئام علي محمود 121120134  .24

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (36) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : مؤجلين محاسبة الشركات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  هولير بشير  محمد 121121238  .1

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (31) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : 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

  احمد زهير عبدهللا 121121155  .1

  احمد عدنان السيد 121219306  .2

  اشرف عبد السالم العلي 121121325  .3

  اال نواف مصطفى 121121146  .4

  آالء عبد الحق القادري 121121348  .5

  آيه عادل يوسف 121121132  .6

  ايه لقمان حسين 121121384  .7

  ايهم ميزر حبو 121121240  .8

  بارسين البير حانون 121121208  .9

  برزان  عبدالسالم ابراهيم 121118089  .10

  تاال ياسر علي 121121127  .11

  جمال عبد الناصر عريم 121120240  .12

  جودي راكان احمد 121121075  .13

  حاتم محمود الطعان 121121365  .14

  حنان مجدل محمد 121118099  .15

  خبات بدران كلش 121121234  .16

  ديار محمود كندي 121121335  .17

  ديفانا محمد بشير مال عبدالقادر 121121151  .18

  روهيف محمد توفيق طاهر عيسى 121120206  .19

  زينب محمد عبدي 121120312  .20

  ساجر محمد سنجار 121121296  .21

  سليمان شيخموس الخليل 121121305  .22

  سما صالح الشمام 121121272  .23

  سيدرا محمدنزير محمد 121121211  .24

  صفا عبد الكريم الراوي 121121349  .25

  عائشه علي محمد 121121254  .26

  علي خلف الخضر 121121363  .27

  فاطمه حكمت الفريح 121120226  .28

  فرهاد سليمان محمد 121220377  .29

  النا اسماعيل شريف 121120249  .30

  النا رفيق حسين 121121083  .31

  لوران عبداالله الهسو 121119049  .32

  لورين اكرم احمد 121121049  .33

  محمد احمد اومري 121121006  .34

  هيلين حزني مراد 121121009  .35

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : 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

  محمد جوان رمضان 121121284  .1

  محمد عصمت محمد 121121239  .2

  محمد نور هاشم فاضل 121120301  .3

  محمدسعيد مصطفى عبدهللا 121120016  .4

  مرام رضوان حسن 121121135  .5

  معاذ علوان االسماعيل 121119185  .6

  نوف ثامر الطائي 121121270  .7

  هبه هللا عدنان مخلف 121121130  .8

  هفال عبدهللا حج يوسف 121121385  .9

  هيفا احمد اونجو 121121029  .10

  هيوا محمد اشرف عبدهللا 121121016  .11

  يمان حواس العلي 121121123  .12

  يوسف مصطفى حنيفه 121121180  .13

  اراس نعمت عثمان 121121333  .14

  ازين محمد صالح علي 121121280  .15

  أسامة عبدالمناف عمر 121120139  .16

  اياد بحري احمد 121121054  .17

  ايفا محمدامين بروكي 121121310  .18

  ايلينا يعقوب يوسف بحي 121121114  .19

  ايمان عثمان ابراهيم 121120268  .20

  آيه عبدالرحمن شوشان 121121018  .21

  بيال رامز بيجو 121121167  .22

  جاندا عكيد عبد المجيد 121121358  .23

  جفان محمد سعيد سعيد 121120083  .24

  جوان بحري حسن 121121326  .25

  ديار محمد ابراهيم 121121051  .26

  روبيرت جورج يونان 121120286  .27

  رودي عبدالكريم حسين 121119033  .28

  رودي عبدالواحد حسين 121121046  .29

  روني خلف محمد 121121152  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : 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

  روني طيفور ابراهيم 121120053  .1

  سيرلي قره بيت دردريان 121121235  .2

  سيروا حمزه حسن 121121207  .3

  عبدالعزيز عوده الغشم 121119023  .4

  عال مرعي حمدان 121121121  .5

  علي سليمان علي 121121012  .6

  علي فارس احمو 121121095  .7

  علي يونس عبدالعزيز 121120116  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (37) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : االدارة المالية   اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  فاطمه محمد ديوب 121121338  .1

  كبرئيل شمعون شابو 121121070  .2

  كوريه سمير ماروكي 121120230  .3

  كيان عبد القادر خليل 121121174  .4

  الرا عمار حسين 121121002  .5

  الوين عبدالكريم يوسف 121121098  .6

  لوران احمد بركات 121121354  .7

  محمد جمال مسور 121120263  .8

  محمد عبد الرحمن نادر 121121141  .9

  محمد عبدالعزيز الحسيني 121121241  .10

  محمد عبدالعزيز خلف 121121060  .11

  محمد عبدالكريم الحاجي احميد 121121232  .12

  مريم نعمة هللا حنا صومي 121121242  .13

  مزكين فهد علي 121121263  .14

  ناجي مروان عبدالقادر 121121033  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (36) القـــاعــــــة
 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ : االدارة المالية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالب اسم الرقم الجامعي

  نور اكرم محمد 121120156  .1

  نور محمد شريف حسين 121121124  .2

  هاكوب هاروتيون ارو 121121023  .3

  هيا صالح الحسين 121121268  .4

  هيا علي خضير 121120007  .5

  يوسف عبدالناصر دويل 121121005  .6

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 (36) القـــاعــــــة
مؤجلين تطبيقات الحاسوب في االدارة  اسم المقرر :
 2و التسويق 

 21/2/2023الثالثاءاليوم والتاريخ :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد نضال محمد  121119084  .1

  بسام نوح هيهان  121220410  .2

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1)مرسم القـــاعــــــة

 
 21/2/2023الثالثاء اليوم والتاريخ : 5التصميم المعماري  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  .46

  أشتي حسن حجي 151119144  .47

  االء عبدالفتاح محمد*  151119149  .48

  اماني يوسف عيسى 151119191  .49

  ايلي فؤاد جورج 151119159  .50

  ايمان معمر الراغب 151119300  .51

  بثينه عبدالرحمن موسى 151119210  .52

  جوان يوسف حسو 251319147  .53

  دانيال حبيب دنحو 151119164  .54

  ديار عبدالرؤوف ابراهيم 151119161  .55

  روى اسامة سعدون 151119168  .56

  سولين ادريس منجه 151119165  .57

  ليالف خصرو حاجي 151119145  .58

  محمد عبدالحميد بشار 151119162  .59

  ميداس  محسوم  علي 151117025  .60

  ميالف عمر حسين 151119249  .61

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1)مرسم القـــاعــــــة

 
 21/2/2023الثالثاء اليوم والتاريخ : 5التصميم المعماري  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-9.30: التوقيت   الهندسة المعماريةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عبداللطيف الشيخو 151119271  .1

  آالن انور حج يونس 151119160  .2

  ايه عبدالعزيز يوسف 151119135  .3

  امين عمردارين  151119147  .4

  راما غسان الحمد العبود 151119200  .5

  رحاب ابراهيم العباس 151119211  .6

  علي رمضان يغمور 151119138  .7

  مزكين محمد المسلم 151119267  .8

  ميري عزيز ميرزا 151119269  .9

  نور وائل العبد 151119199  .10

  نوروز سربست حمي 151119146  .11

  هين مزكين محمد 151118095  .12

  نسرين مصطفى سينو 151119206  .13

  هايلي كادار خلف 151119167  .14

  همرين فارس الحسن 151119248  .15

  هوناز عبدالكريم عبدالرحيم 151119201  .16

 )         (عدد الغياب   :                                    عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 (24القاعة )               

 
 21/2/2023الثالثاء اليوم والتاريخ :     القياسات الكهربائية وااللكترونية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE207رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  خالد نايف خلف 111120341  .1

  سروخانراوان شامل  112117084  .2

  روشن شيركو ابراهيم 111120172  .3

  سعود حمود الحميد 111217024  .4

  عثمان طه محمد 112117037  .5

  عالء عبد العكله 112119119  .6

  محمد راكان العلي 112118179  .7

  نورالدين علي العالوي 111119173  .8

  هولير جواد داود 111120130  .9

  احمد شيرو عمر 111117046  .10

  أصاله محمد  عرعور 112217005  .11

  أنس محمود صعيو أبو عراج 112116061  .12

  جوانا اسماعيل حج سينان 111120075  .13

  جودي فرهاد كوسا 111120362  .14

  جورج جورج افريم 111120132  .15

  زينه سعيد حربي 112120117  .16

  عزه ناصر محمد 111120198  .17

  غيث ابراهيم الجرذي 111119051  .18

  النا محمد احمد 111120162  .19

  مالك جمعه الكرو 111219319  .20

  محمد خليل العزو 111219325  .21

  هبة زياد الشيخو 112120333  .22

  وائل ذياب المكطف 111120105  .23

  يمامه خليل عبدو 111120144  .24

  ابراهيم خويلد شعبان 111119063  .25

  افين عبدالمجيد مراد 112120213  .26

  عبدالباسط فاضلايمان  111120203  .27

  جازيه زبير خلو 111120032  .28

  جميل محمود خلو 112116196  .29

  حسين عبدهللا حاجي 111120152  .30

  ديانا خالد خليل 111120057  .31



  رهف محمد لؤي الشبلي المدلجي 111120297  .32

  ريزان عمر عثمان 111120044  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24القاعة )
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء     القياسات الكهربائية وااللكترونية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE207رمز المقرر : 

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

  سوزان انور علو 111218017  .1

  سيراج محمد محمد 111117047  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 (25القاعة )               

 
 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء     القياسات الكهربائية وااللكترونية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE207رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم محمد زكي االحمد 111118194  .1

  احمد راضي الحسين 111120026  .2

  اوشانا نيرار خوشابا 111120066  .3

  آية ادريس حمو 111120095  .4

  بشرى بهاءالدين محمود 111120065  .5

  جوانا مروان محمد 111120365  .6

  خديجه نضال سعيد 112120285  .7

  دافين عدنان سعدون 111120003  .8

  دانيال عبد المسيح رشو 112120126  .9

  رهف بدران عبودي 111120020  .10

  شيماء عويد العلي 112120209  .11

  عائده محمود حمي 111120205  .12

  السالم محمد خلوعبد  111120097  .13

  ليالن عدنان حسين 111120045  .14

  محمد عيسى العلي 111120211  .15

  محمود عبدهللا البربندي 111119231  .16

  مهند نبيل المختار 111120180  .17

  ناديا لقمان يوسف 111120062  .18

  نرمين قهرمان خلف 111120055  .19

  هاوجين فرمز حسو 111120158  .20

  الرزاق الحمديمايا عبد  111120092  .21

  مصعب محمد المخلف 111119101  .22

  نافله خير خواز يوسف 111120099  .23

  نجمه محمد العلي 111218001  .24

  هيفي حسين حسين 111120069  .25

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (23القاعة )               

 
 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    الهوائيات وانتشار االمواج  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CTE309رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد خير محمودابراهيم  112116171  .1

  احمد محمدعلي  كوزي 112217012  .2

  بانكين ابراهيم االبراهيم 112119270  .3

  حماد سالم الحميد 112117072  .4

  دجله ابراهيم داود 112117068  .5

  دلما كبرئيل يوسف 112119028  .6

  دليا لقمان احمي 112116152  .7

  روان ثامر حسن 112115027  .8

  حسينسولين علي  112119125  .9

  سيماف شيخموس محمد 112119122  .10

  شاهين عادل الخلف 112118112  .11

  عنود محمد اوسو 112119071  .12

  غاده شادن االحمد الحسن 112218035  .13

  محمد احمد العلي 112316002  .14

  محمد كرم محمد 112119143  .15

  وارشين سعود المجيد 112118196  .16

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 



 

 (25القاعة )              
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    مؤجلين التحليل العددي اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  حاجي عبد العزيز 111118166  .1

  فتح  علي 111120367  .2

  حسن  شيراز 111121045  .3

  احمد  يارا  111217006  .4

  حسن  محمد 111220374  .5

  عبدهللا  احمد 112119086  .6

  موسى  محمد 112218023  .7

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (25القاعة )               
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    المعالجة الرقمية للصوت والصورة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSC423رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  بلند حمود جانكير 112115011  .1

  ديار  عبد الرزاق اليوسف 111116090  .2

  مريم شمعون شابو 112119105  .3

  نجم الدين سليمان الخليل 112117006  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 (12القاعة )               
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    النمذجة والمحاكاة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSE413رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  بيار فارس احمد 111219315  .1

  جيهان عارف محمد 111119035  .2

  سيرامار سيروب كربو 111218036  .3

  عبدالرحمن وليد حني 111116125  .4

  غاندي خالد البرو 111118094  .5

  قصي حمدي الحماده 111119091  .6

  عبدالباقي محمدكهني  111119095  .7

  محمود عبدالباري قرشه 111117031  .8

  نور حمود عباس 111118006  .9

  ابتسام عماد الفيل 111119005  .10

  ابراهيم برجس عبدهللا 111119154  .11

  احمد خضر الخليل 111117086  .12

  احمد عبدهللا احمد 111119131  .13

  احمد عبدالملك حسن 111119031  .14

  شطي المرضيامنه طالل  111120321  .15

  بشرى محمد الفارس 111219366  .16

  روان مروان عبدهللا 111119136  .17

  رودي فرحان شاكر 111119254  .18

  زيالن عمر شيخموس 111118104  .19

  صالح الدين عالء الدين محمود 111118066  .20

  علي رشيد الحوير 111119015  .21

  علي فراس شيخ نبهان 111119090  .22

  سعدون سعدونمحمد  111119124  .23

  محمد عبد السالم العلي االحمد 111118117  .24

  معاذ عدنان رشيد 111119233  .25

  نورالدين حامد ابراهيم 111119195  .26

  هاروت مهير ارتين 111119113  .27

  ياديد غارب ملكي 111118080  .28

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 



 
 (12القاعة )               

 
 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2الدارات المنطقية والنظم الرقمية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آيه رياض محمد 111121094  .1

  بتول عباس الزمك 111120197  .2

  دلشاد  محمدسليم المحمد 111121162  .3

  راما ممتاز الكسار 111120096  .4

  رقيه طارق العبد 111121148  .5

  سولين حسين الشيخو 112120290  .6

  حسن شيخيسيماف  112120210  .7

  شيندا شكري مصطفى 111121281  .8

  علي مازن منتش 111120073  .9

  فريد عمران احمد 111121025  .10

  فيان شمس الدين محمود 111220383  .11

  مالفا محمود الحسين 111118125  .12

  محمد احمد حسين 111220384  .13

  مريام ابلحد كوريه 111121230  .14

  منار محمد العلي 111119212  .15

  نور ياسين حجي محمد 111120215  .16

  هوزان مسعود جمعه 111121030  .17

  هولير عبدالغني خضر 111121388  .18

  وائل فاروق خلوصي 111121229  .19

  يارا سعد اوسو 111120013  .20

  إباء عبد الرزاق الشيخ حسن 111220369  .21

  آالء محمد بشير مالاحمد 111120359  .22

  الحسنامل شادن االحمد  111220370  .23

  ايمان حسين سعدون 111121303  .24

  آيه عماد الفيل 111120187  .25

  بيمان دوران عنز 111120006  .26

  زوزان راني اسعد 111121375  .27

  سيماف فيصل شيخي 111220397  .28

  شيماء عطي العبدهللا 111120280  .29

  قصي عبدالحميد الحاج احمد 112120061  .30

  ليالف بهزاد محمد 112121259  .31

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12القاعة )
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2الدارات المنطقية والنظم الرقمية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

  فتاحمايا احمد  111220378  .1

  منيجه كمال شيخ نادر 111121139  .2

  مهند خليل محمد 212220030  .3

  نسمه سعود درويش 112121387  .4

  نيركز سليمان بكاري 111120183  .5

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (24القاعة )               

 
 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2الدارات المنطقية والنظم الرقمية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الجامعيالرقم 

  اراس سليمان يوسف 111121064  .1

  آية نضال  العثمان 111121201  .2

  ايفا رضوان الخليل 111120107  .3

  ايمن فرحان عبدهللا 111120138  .4

  براءه حواس العلي 111220407  .5

  بناز سعد احمد 111120093  .6

  حسن محمد حسن 111121031  .7

  عثمان دجوار محمد 111121163  .8

  راما عالء الحسين 111121321  .9

  رهام عدنان فاضل 111120204  .10

  عبود معسر الجميل 111120188  .11

  علوان اكرم اليونس 111121078  .12

  عمار ياسر اسعد 111121169  .13

  عمر عدنان العمر 111121050  .14

  لورين جميل المحمد 111121080  .15

  ليلوز يحيى العبدي 111121202  .16

  محمد زين العابدين االحمد 111121065  .17

  مدين احمد عبيد 111120337  .18

  نغم محمد فوزي حامد 111121351  .19

  نورا فصيح حسن 112120071  .20

  احمد محمدصالح عبيدو 111120121  .21

  اورنينا حنا لحدو 111121138  .22

  ايمان صالح الدين بادلي 111121157  .23

  آيه جمال خنجر 111121378  .24

  آيه منزل النجم 112117089  .25

  جوليا زهير يوسف 111121247  .26

  حنين بشار عبودي 111120146  .27

  خديجه عبدالسالم حمزه 111121028  .28

  ديالز جالل رمو 111121011  .29

  روعه فرج العنيز 111121391  .30

  ساوند محمد البشار 111121044  .31

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (24القاعة )
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2المنطقية والنظم الرقمية الدارات  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

  سولين راني خلف 111120101  .1

  سيلفا احمد فتاح 111121020  .2

  عمار امين حمو 111121024  .3

  كبرئيل يعقوب قرياقص 111220408  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (25القاعة )               
 

 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2الدارات المنطقية والنظم الرقمية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  اسامه ابراهيم المال 112120200  .1

  بهشت شيرزاد المصطفى 111220390  .2

  تغريد مشعل المدلول 111121111  .3

  حيدر داود االحمد 111121389  .4

  رامان حسين شيخو 111120170  .5

  رقيه محمد الجاسم 112119224  .6

  روان دفاع حسين 111220375  .7

  زنار محمد عوجه 111220393  .8

  زهير عماد عثمان 111121015  .9

  محمدزيني عبدالباقي  111121090  .10

  سعيد فائق علي 111120074  .11

  شمس الدين كاوا حوري 111120339  .12

  عبد الستار احمد سيد علي 111121341  .13

  لورين عبدالرزاق رمو 111120171  .14

  مايا مروان الهفل 111121112  .15

  محمدنور عبدالغني اسعد 112121093  .16

  معتز عبدالجبار االحمد 111121158  .17

  كرو منار حسن 111121084  .18

  هبه يونس بركات 111121213  .19

  هيمن عمران السيد 112120040  .20

  ابتسام عماد الفيل 111119005  .21

  احمد عبد الوهاب محمد 111120135  .22

  اسماعيل محمدقانه يوسف 111120348  .23

  ايمن عادل عزو 111120051  .24

  بنجوين رشيد طاهر 111121057  .25

  الدينتقوى زين العابدين نظام  111120086  .26

  جمال ابراهيم عزيز 111120084  .27

  حنين محمود علي 111121182  .28

  سلطان محمد امين السباح 111121063  .29

  سيماف عبدالباقي اسماعيل 111120113  .30

  شذى احمد حميد 112220371  .31

  عطاهللا سالم الضمن 112119158  .32

 

 

 

 



 

 

 
 (25القاعة )               

 
 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2المنطقية والنظم الرقمية الدارات  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

  فراس عبدالحكيم العزاوي 111120327  .1

  كبرييال ابلحد كوريه 111120034  .2

  الفا تحسين رسول 111120091  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (22القاعة )               

 
 21/2/2023اليوم والتاريخ : الثالثاء    2الدارات المنطقية والنظم الرقمية  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSE204رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  هاولير سامي ابراهيم 111121172  .1

  هناء محي الدين اغرمان 111121110  .2

  هيا عادل الحسين 111120014  .3

  هيا معمو محمود 111121393  .4

  لورين  عبداللطيف محمد 111121019  .5

  ليلى ادريس ميخان 111120070  .6

  ميريام زيدان شرو 112120154  .7

  نسرين رضوان الخليل 111121109  .8

  وجد زياد الموسى الصالح 111121360  .9

  معتصم صباح الحسين 111219311  .10

  مهدي عدنان علي 111120081  .11

  ميديا محمدصالح بكندي 111121188  .12

  نور عبدالكريم شيخ محمد 111120368  .13

  هارون ايمن عبد القادر 111121034  .14

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 


