
 

 

 (35) القـــاعــــــة

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ : تشريع عقاري اسم المقرر :

 الفترة أالمتحانيه : األولى رمز المقرر :  

 11.30-9.30التوقيت  :  كلية  : الهندسة المعمارية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  االء عبدالفتاح محمد*  151119149  .1

  ايمن هواش السليمان 151117051  .2

  رامان  زبير  محمد 151117026  .3

  ماريو  لويس  منصوراتي 151117008  .4

  محمد عبدالرحيم محمد 151118126  .5

 : )         (  عدد الغياب                                    عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (12) القـــاعــــــة
 2/2/2023الخميس  اليوم والتاريخ :  أساسيات احصاء 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  .6

  احمد غازي الخلف 121121179  .7

  ارام ازر حسنو 121122265  .8

  انعام ابراهيم الهللو 121122121  .9

  ايالف جالل مالعلي 121122270  .10

  آيه سراج يونس 121121252  .11

  بتول نديم يوسف 121122080  .12

  بلقيس مالك السمير الجربا 121122025  .13

  بلند خورشيد خضر 121120335  .14

  بهزاد سليمان محمد 121221455  .15

  جسور هوزان محمد 121122029  .16

  جورج نبيل اصطيفو 121122136  .17

  جولي ملك حنا 121121017  .18

  جين رضوان سويد 121122112  .19

  حسين يحيى الحماده 121120274  .20

  روجين مجدل عبدهللا 121122268  .21

  روناز شيرزاد اسماعيل 121121343  .22

  رؤى يحيى عثمان 121122016  .23

  ريبر وليد ابوزيد 121121297  .24

  زامل عبد نايل 121121352  .25

  زيدان سعد محمد 121122119  .26

  سيف خميس الخدعان 121219317  .27

  سيلفا حسن حمي 121121361  .28

  عبد الكريم جاسم الجاسم 121122276  .29

  عبد المحسن مثقال القاطع 121120304  .30

  عبدهللا احمد عثمان 121122036  .31

  عبدهللا عبدالحميد كنعي 121121217  .32

  علي نوزت رمضان 121121096  .33

  فاطمه وحيد محمد 121122058  .34

  فنر محمد خلف 121121140  .35

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 



 

 

 

 (12) القـــاعــــــة
 2/2/2023الخميس  اليوم والتاريخ : أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى أالمتحانيه :الفترة  رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  فيصل حمود المسلط 121122271  .1

  كانيوار حسن حسن 121221500  .2

  كيرلس داود عبداالحد 121120224  .3

  كينجو فرحان حسن 121122019  .4

  الوين عبدالكريم يوسف 121121098  .5

  ليوان محمد خليل امين 121121072  .6

  مايا جاسم العلي 121121286  .7

  محمد احمد الجاسم 121121322  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (35) القـــاعــــــة
 2/2/2023الخميس  اليوم والتاريخ :  أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد خضر السيد 121122407  .1

  محمد لقمان رسول 121122002  .2

  مروه يحيى الحماده 121122070  .3

  الطريبيل الشمري منار سليمان 121219348  .4

  منال سليمان سليمان 121121369  .5

  منى ابراهيم داود 121122042  .6

  نجاة صبري عبد الرحمن 121120307  .7

  نورشان ابراهيم محمد 121120019  .8

  هديل فاضل كمر 121121373  .9

  يافا خميس السباح 121122075  .10

  يوسف حنا حنا 121122261  .11

  محمديوسف مهابات  121121048  .12

  احمد جالل احمد 121120302  .13

  أحمد محمد جاسم 121121337  .14

  اراس نعمت عثمان 121121333  .15

  آرام فارس محمد 121221450  .16

  اسماء عبد الرحمن عرب 121122214  .17

  االن عيسى بركات 121221463  .18

  ايفان عدنان حسين 121121010  .19

  أيه احمد احمد 121221501  .20

  ياسر نايلبرجس  121221456  .21

  برفين عبدالسالم احمد 121122135  .22

  بيان نجم الدين محمد 121122297  .23

  جوان اسد مامي 121221491  .24

  جودي كارم الحماد 121221443  .25

  جيان عالء الدين العلي 121122191  .26

  دعاء حميد مخلف 121221422  .27

  رقيه صالح القطمير 121221485  .28

  عبدالكريمريم محمد خير  121120256  .29

  زياد حكم خلو 121122073  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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



 

 

 (36) القـــاعــــــة
 2/2/2023الخميس  اليوم والتاريخ :  أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  سليمان يوسف حسن 121120219  .1

  سيدرا عزالدين محمد 121122217  .2

  سيزار فايز عنز 121120313  .3

  عقبه احمد عبدو 121121364  .4

  عال  محمد مبارك االبراهيم 121121062  .5

  علي موفق علي 121121299  .6

  علي يونس عبدالعزيز 121120116  .7

  فاضل فواز الفهد 121121374  .8

  فاطمه محمد ديوب 121121338  .9

  قصي عدنان النزال 121122041  .10

  كابريل احو شمعون 121122053  .11

  كارينيه اوهانيس دقو 121122062  .12

  النا رشاد دعدوش 121122232  .13

  لورين ميرزا امراني 121122134  .14

  ليث احمد علي 121121008  .15

  ثامر نايلمانع  121122085  .16

  محمد ضياء الدين محمود 121122099  .17

  محمد عبد الرحمن نادر 121121141  .18

  محمد مروان اسعد 121121233  .19

  محمد هاجم الخضاري 121122109  .20

  محمدعلي جالل عثمان 121221480  .21

  مرهف محمد العجيل 121122015  .22

  مورييل كبرئيل يوسف 121122051  .23

  عبدالقادر ناجي مروان 121121033  .24

  نسرين محمد يونس 121121037  .25

  نور عبدالكريم حسن 121121191  .26

  نور علي حصاف 121121380  .27

  نوره خالد محمد 121120018  .28

  نوف ثامر الطائي 121121270  .29

  هاني عدنان الزاب 121122365  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 2/2/2023الخميس  اليوم والتاريخ : أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى 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

  هيلين دلخواز حسن 121121074  .2

  احمد الزكين حسين 121122309  .3

  أحمد محمد الشنيوي 121122351  .4

  احمد مهند احمد 121122295  .5

  آرام علي الحسين 121122364  .6

  امير حيدر انور الحسن 121122334  .7

  اهين اسماعيل موسى 121122274  .8

  آيات محمد الحسو 121122358  .9

  اياال اسامه سعدون 121122278  .10

  ايمي فهد موسى 121121246  .11

  أيه عبدالرحيم حسن 121122361  .12

  بدرخان كوجك حسين 121122299  .13

  بهيه شهاب محمد 121119229  .14

  جاندا احمد حسن 121122034  .15

  جيان عدنان عبد الكريم 121122264  .16

  حكمت عثمانخديجه  121122262  .17

  داوود نصري حجي عبدي 121122185  .18

  دعاء علي الشيخو 121122452  .19

  رابرين صابر محمد 121122047  .20

  رهام بسام عزام 121122377  .21

  روني الجي حج علي 121122170  .22

  زيرفان محمد محمود 121122323  .23

  سامان سيروان شويش 121122105  .24

  سدره سعد حسين 121122382  .25

  سعد فواز الفواز 121122148  .26

  سولين رياض خلف 121122328  .27

  سيئال وليد الدرويش 121122305  .28

  شيركل محمد شريف محمد 121122151  .29

  عبد الحميد رستم عبدو 121122307  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 2/2/2023الخميس  اليوم والتاريخ : احصاءأساسيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عبدالحنان محمدناظم محمد 121122397  .1

  عبدالمسيح جورج شرو 121122103  .2

  عكيد ازاد رمضان 121122174  .3

  عمر محمدسعيد يوسف 121119274  .4

  فرحه شيرفان حمو 121122107  .5

  كاروج ازاد حسن 121122354  .6

  كيفورك آرا شاهين 121122175  .7

  كينان فواز  حاج قاسم 121122017  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (38) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ :  أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ليث فرج الضياع 121122104  .1

  مارين ادريس اسماعيل 121122154  .2

  محمد أمين أحمد شواخ محمد 121122172  .3

  محمد باسل خزيم 121122324  .4

  محمد نور هاشم فاضل 121120301  .5

  محمدسعيد مصطفى عبدهللا 121120016  .6

  مرام محمود االحمد العلي 121122321  .7

  فيصل الياس مروه 121122169  .8

  مصطفى فرحان مصطفى 121122273  .9

  منار داوود المحمود 121122269  .10

  نوبار فرحان اسماعيل 121122126  .11

  نور عودا الكعود 121122378  .12

  هيفا احمد كلكاوي 121122266  .13

  احمد عيسى سعدو 121122424  .14

  ايلسين يعقوب كورية 121122426  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (37) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ :  أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ايه ابراهيم الدوشو 121122411  .1

  بارين فنر شيخاني 121122449  .2

  بازيان رستم علو 121122384  .3

  جوان عبدالغفور علي 121122372  .4

  حسن علي محمود 121122385  .5

  خالد حسين اسماعيل 121122130  .6

  دلفا فهد شيخي 121122446  .7

  ديمه عبدالرزاق الكوكو 121122432  .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

  عدي علي العلو 121122395  .14

  عزام ايمن الحساوي 121122394  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (28) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ :  أساسيات احصاء اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30- 9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عمرو حسن البوزان 121122403  .1

  فلك حسن حمزه 121122425  .2

  كبرئيل ريموس شرو 121122412  .3

  كبرئيال جميل حنا 121122386  .4

  كريست فهمي دنحو 121122413  .5

  ليالف عبد الرحيم احمد 121122401  .6

  ليلوس فيصل عثمان 121122409  .7

  ليليان خورشيد حمزه 121122370  .8

  لين دي ولي محمد 121122393  .9

  محمد اسماعيل عبدو 121122374  .10

  محمد شفيق ابراهيم 121122368  .11

  ميران فرهاد الخضر 121122392  .12

  ميري ملك ابراهيم 121122400  .13

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (32) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ : ة البحث العلمي منهجي اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00- 12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احالم غسان القاسم 121118010  .1

  احمد حسين علكش 121219346  .2

  افين محمد خليل 121120031  .3

  آالء عمر العمر 121120317  .4

  برشنك خليل علي 121219368  .5

  بيداء عبدهللا السعدو 121220387  .6

  جان بيير ادمون ملوس 121120196  .7

  جلنك فيصل يوسف 121119261  .8

  جيان احمد الدرويش 121119140  .9

  جيهان محمد عمر 121120159  .10

  محمد امين عبدالقادردالل  121118184  .11

  ديار رضوان داوود 121120345  .12

  رامان عبدالعزيز حسن 121118073  .13

  روز فواز عبدالرحمن 121120039  .14

  زينه احمد الحميري 121120129  .15

  ساره عدنان محمد 121120261  .16

  سامي عبدالباري الخلف 121119240  .17

  سالم عبد الرزاق عثمان 121119189  .18

  شهد محمد علي 121120098  .19

  شيرين ريبر عبدهللا 121219344  .20

  عال رضوان داود 121218046  .21

  علي عنتر عنترات 121118151  .22

  عمار  رشيد  كعود 121117062  .23

  عمر ذياب خليف 121114021  .24

  غفران رضوان الحسيني 121119011  .25

  فاروق سعد عبدهللا 121120011  .26

  قباء رامي العفين 121120326  .27

  قصي محمود السليمان 121119150  .28

  النا عبدالحق علي 121218042  .29

  لؤي احمد العلي 121119054  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ : منهجية البحث العلمي  اسم المقرر :

 الثانية  أالمتحانيه :الفترة  رمز المقرر :  

 14.00- 12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد احمد رمو 121119040  .1

  محمدفهيم محمد الحساني 121119112  .2

  مروى محمود ملكي 121120041  .3

  مريم عبد الحكيم شاهين 121120235  .4

  مورياب جرجس حدو 121219352  .5

  ميساء محمدديب جمال 121119013  .6

  ميسم حسن الصالح 121119137  .7

  نرجس اردوان عمر 121219353  .8

 ( عدد الغياب   : )                                           عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ : منهجية البحث العلمي  اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00- 12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  نسرين محمد امين علي 121120165  .1

  نهال محمد السالم 121118211  .2

  نور حاضر عزبه الشمري 121118198  .3

  هيبه فرحان درويش 121120325  .4

  هيفي فايز عمادي 121120166  .5

  وئام علي محمود 121120134  .6

  يارا عبدالناصر العباسي 121120025  .7

  يوسف عصام الدين يوسف 121120255  .8

  اراس لوند  ساسيز 121217018  .9

  آفين صديق ابراهيم 121219314  .10

  امامه اكرم الفيل 121120231  .11

  بطرس عبدوامجد  121220372  .12

  ايهم مروان الرفاعي 121120334  .13

  بيان  محمد  عثمان 121118183  .14

  جوانا كاميران حسين 121120250  .15

  جين فرهاد عبدالكريم 121218016  .16

  جيندا كاميران ازكي 121120143  .17

  حاجم فواز كرعو 121119004  .18

  حسين عدنان االسماعيل 121119021  .19

  عبدالحميد عيسىدلير  121119093  .20

  ديار ادريس عبدهللا 121119103  .21

  ديار حسن نبي 121119172  .22

  رشا ثامر عبدالقادر 121119194  .23

  رنيم هيثم جهني 121118082  .24

  ريم علي الرديني 121120167  .25

  زينب محمد عبدي 121120312  .26

  سعاده ابراهيم محمد 121119184  .27

  سولين حسين حمزه 121120100  .28

  شامه احمد عنز 121120049  .29

  شعالن عبدالجبار العواصي 121119257  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 



 

 

 

 (37) القـــاعــــــة
 2/2/2023 اليوم والتاريخ : منهجية البحث العلمي  اسم المقرر :

 الثانية  أالمتحانيه :الفترة  رمز المقرر :  

 14.00- 12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  صوركل عاصف حسن 121120118  .1

  عبد آغا فرحان محمد 121118150  .2

  فارس  ثامر  الحميد 121117097  .3

  كوالن ادريس محمد 121119118  .4

  لين غازي عبود 121120017  .5

  محمد عبد العزيز عمر 121120169  .6

  محمد علي الرديني 121120241  .7

  مرح عزالدين الخلف 121120131  .8

  مسعود محمدوليد محمود 121119287  .9

  نور صالح عزام 121119044  .10

  نور فواز عمر 121120252  .11

  هدية عصام رسول 121120023  .12

  العطيههند عطيه  121120318  .13

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

 قيع رئيس القاعة   : ...............تو                           اسم رئيس القاعة : ..........................                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   
 (22القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    مؤجلين نظم التعرف والتمييز  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

 11.30 - 9.30: التوقيت    (االولالفصل  النهائياالمتحان )الهندسة : كلية 
 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عالوي كيم 111118087  .1

  الجمعة  هشام 111118092  .2

  آل وهب  سعيد 111118172  .3

  مالطو  يعرب 111217001  .4

  الخليف  كنان 112118025  .5

  الهامان  بشار 112118102  .6

  الخلف  شاهين 112118112  .7

  العلي  محمد 112118179  .8

  العلي  ايهم 112118187  .9

  عبدهللا  احمد 112119086  .10

  العزو محمد  112217008  .11

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 (31القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    1نظم التشغيل  المقرر :اسم 

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSC206رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عبدالملك حسن 111119031  .1

  آلفا رستم داوي 111120056  .2

  ايمن احمد المفضي 111120108  .3

  آيه ذياب علي 111120120  .4

  بدرخان فارس احمد 111119115  .5

  بشرى محمد الفارس 111219366  .6

  جوانا اسماعيل حج سينان 111120075  .7

  سعود حمود الحميد 111217024  .8

  سوار فايز عنز 111119121  .9

  انور علو سوزان 111218017  .10

  عبدالسالم سليمان الحبيب 111119001  .11

  عبود معسر الجميل 111120188  .12

  فرح محمد الحبيب 111120021  .13

  قصي حمدي الحماده 111119091  .14

  لجين محمد بشير طعان 111120010  .15

  محمد عبدالحميد رشيد 111119087  .16

  مصعب محمد المخلف 111119101  .17

  حسينهيفي حسين  111120069  .18

  هيلين رياض  محمد 111118012  .19

  يارا  بدر الدين  احمد 111217006  .20

  آالء احمد موسى 111120030  .21

  آالن احمد عبدي 111120358  .22

  امنه طالل شطي المرضي 111120321  .23

  اميل هشام اصالن 111119250  .24

  انترانيك خاجيك اوهانيس 111119008  .25

  ايبال ذياب علي 111120119  .26

  جوانا مروان العمو 111120338  .27

  جيمن احمد الحسن 111120177  .28

  جيهان عارف محمد 111119035  .29

  رنيم احمد الجمعه 111120212  .30

  سازان صالح رشيد 111119252  .31

  سحر سمير ديبان 111120022  .32

  سهام صالح الفرحان 111120067  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (31القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    1نظم التشغيل  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSC206رمز المقرر : 

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

 
  عبدالقادر يوسف الهامان 111119070  .1

  عبير عنتر الصالح 111119082  .2

  عبد العزيز فتحعلي  111120367  .3

  فانيسا سعيد عيسى 111119037  .4

  مدين احمد عبيد 111120337  .5

  نسرين عاصم علي 111119259  .6

  هاروت مهير ارتين 111119113  .7

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (5القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    نظم الزمن الحقيقي  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSC424رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آلين سلمان حسن 111118160  .1

  آمنه وليد حج علي 111218002  .2

  انس محمود الياس 111119123  .3

  آية حاجو حسين 111119182  .4

  ايفا غاندي الخليل 111219360  .5

  جيالن علي محمد 111219333  .6

  رشا سلمان محمد 111119053  .7

  رنا محمدزكي يوسف 111119012  .8

  سولين عبداإلله ايسكان 111119079  .9

  ابراهيم  يوسفشادي  111217008  .10

  شيماء عبدالرحمن العلي 111219327  .11

  صفاء حلو عيسى 111118021  .12

  عبد العزيز محمد حاجي 111118166  .13

  عبير عبد الرحمن شيخ مطر 111218008  .14

  محمد محمدامين حسن 111119180  .15

  نتالي حسن الخلف 111218007  .16

  نور حمود عباس 111118006  .17

  سليمان الحويرنور  111117048  .18

  نيروز ابراهيم مسكو 111118088  .19

  وليد عباس الفهد 111116105  .20

  ابراهيم خويلد شعبان 111119063  .21

  اياد محمد منتصر االبراهيم 111118120  .22

  حنان رشاد مالاحمد 111119174  .23

  دعاء حسين الكرو 111118070  .24

  دلير جمال الرشو 111119029  .25

  احمد محمدرمضان  111118165  .26

  روبين حسن محمد 111119266  .27

  رودي فرحان شاكر 111119254  .28

  سالفا حسن حاجي 111118167  .29

  سيراج محمد محمد 111117047  .30

  شيماء عبدالباري يوسف 111119156  .31

  عماد محمد اوسو 111118024  .32

  غاندي خالد البرو 111118094  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5القاعة )
 

 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    نظم الزمن الحقيقي  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSC424رمز المقرر : 

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

  الفا شاهين محمد 111119018  .1

  ليالي عبدالرزاق امين 111118132  .2

  عطي  العبدهللا محمد 111117021  .3

  نورا علي عبدهللا 111119304  .4

  يارا فارس شابو 111119077  .5

  دياال حسين اسماعيل 111118195  .6

  عيسى رشيد الثامر 111116074  .7

  هوزان عزيز درويش 111118212  .8

  يونس  محمد مالك المحمد 111217022  .9

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (24القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    2الرياضيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :    MTH102 رمز المقرر :

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد ابراهيم جعبان 112221436  .1

  احمد عبد المجيد حمي 111121356  .2

  آالء محمود قادو 111120068  .3

  آمد عبدالفتاح حسن 111121088  .4

  انجيال ناصر حسن 111221428  .5

  انس محمد خير عمر 111121108  .6

  ايفا رياض كلش 111221416  .7

  اينانا ماروكي كوريه 111221439  .8

  آيه عبد الباقي يوسف 111221410  .9

  بشار خميس الخدعان 111115055  .10

  بهار ادريس خالد 111120077  .11

  ترفه عامر محمود 111221441  .12

  حسين عبدهللا شيخموس 111221462  .13

  حليمه سردار رمه 111221435  .14

  دجوار محمد عثمان 111121163  .15

  درويش محمد خير بركات 111221451  .16

  رودي احمد عثمان 111221419  .17

  روني ابراهيم محمد 111121117  .18

  رونيدا محمد خير جولو 111221425  .19

  رؤى محمد لؤي الشبلي المدلجي 111221469  .20

  زانا جميل بهلوي 111221448  .21

  سانال حواس شيخ عيسى 111221466  .22

  السالم تمرسالفه عبد  111221465  .23

  شيندا رياض الحزين 111221440  .24

  طالل علي الرديني 111221400  .25

  عباس ادريس اسماعيل 112121003  .26

  عبدالعزيز محسن الخدعان 111120344  .27

  عالء زكي الحمد 111221420  .28

  علي رائد جمهور 111121278  .29

  عمر نعمان الحسيني 111221471  .30

  القادرفيندا ماجد عبد  111221406  .31

 



 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    2الرياضيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :    MTH102 رمز المقرر :

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

 
  العلي قيس وائل الهزاع 111121097  .1

  كيرلس صليبا يعقوب 111221409  .2

  ليالف محمد نوري حاجي 111221413  .3

  ليلى عبد السالم الدبس 111221430  .4

 

                         

 : )         (   عدد الغياب                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (25القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    2الرياضيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   MTH102رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد محسن محمد 112114023  .1

  آالء باسم عائشة 112121379  .2

  خلوجميل محمود  112116196  .3

  جين ابراهيم حاج ابراهيم 111121293  .4

  رانيا احمد حسو 111221418  .5

  روشن سردار عثمان 111221412  .6

  ريناس محسن طحلو 111221460  .7

  ساره باسم داوود 111221424  .8

  سوزدا نسيب محمد 111221401  .9

  سيبان عبدالرحمن حسن 111120078  .10

  سيماف حسن شيخي 112120210  .11

  شادي محمد الموسى 111221457  .12

  شيراز حسن حسن 111121045  .13

  عبدالقادر سامر فخر الدين 111221429  .14

  عثمان طه محمد 112117037  .15

  علي زكريا بيجو 112221470  .16

  عمار عدنان الغدو 111221502  .17

  عمر كاميران كامل 111221464  .18

  فلاير محمود حساني 111121294  .19

  رضوان امينمحمد  111221426  .20

  محمد عبد الرحيم شيخي 112118067  .21

  مضر حسان الخلف 111221434  .22

  مهند خليل محمد 212220030  .23

  ميديا محمدصالح بكندي 111121188  .24

  ميراف فائق ملي 111221423  .25

  ميلين محمد عكو 111221442  .26

  نالين سليمان مجدو 111121099  .27

  هبه محمود الحريث 111121200  .28

  هيلين عبدالعزيز حمي 111121370  .29

  هيلين فرهات حج عرسان 111221447  .30

  منار خالد االسماعيل 111221399  .31

  ميري ابراهام يعقوب 111221468  .32

  نغم محمد فوزي حامد 111121351  .33



 

 

 

 

 

 

 

 
 (25القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    2الرياضيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   MTH102رمز المقرر : 

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

  هديل خليل اسماعيل 111221431  .1

  هوزان مسعود جمعه 111121030  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (22القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    2الرياضيات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   MTH102رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محمد ابراهيم شيخو 111221411  .1

  محمد ايمن المحاميد 112116041  .2

  محمد جنكدار الحامد 111121307  .3

  محمد فخرالدين حسن 111220374  .4

  محمد ناصر صالح*  111221507  .5

  معتز عبدالجبار االحمد 111121158  .6

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 (23القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    نظم المقاسم الهاتفية اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CTE526رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  خليل ابراهيم يونس 112218020  .1

  سلوى علي الغويران 112119177  .2

  سولين علي حسين 112119125  .3

  عبد هللا راكان العلي 112119108  .4

  ليالف طه رشك 112119041  .5

  محمد حمود موسى 112218023  .6

  ميار احسان ميرزه 112118122  .7

  نور عبدالرحمن اسماعيل 112119099  .8

  زويا خالد علي 112218011  .9

  زيوى وحيد الحسن الحاج امين 112119083  .10

  سيماف عبدهللا محمود 112119089  .11

  عبدالقادر عبدالحليم اسماعيل 112117059  .12

  اوسوعنود محمد  112119071  .13

  غاده شادن االحمد الحسن 112218035  .14

  محمد كرم محمد 112119143  .15

  مصطفى كنعان سليمان 112119056  .16

 

                         

 (        عدد الغياب   : )                                    عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (12القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   MTH202رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  اسامه حسام الدين مرجان 111121014  .1

  اسامه محمود السليمان*  111120072  .2

  أفين دلخاز شيخموس 111121126  .3

  اماني محمود الجاسم 111121150  .4

  آية نضال  العثمان 111121201  .5

  ايفا رضوان الخليل 111120107  .6

  ايمان صالح الدين بادلي 111121157  .7

  ايه  عنتر  العيسى 111121218  .8

  تغريد مشعل المدلول 111121111  .9

  جوانا مروان محمد 111120365  .10

  جورج جورج افريم 111120132  .11

  جوليا زهير يوسف 111121247  .12

  جين مروان امين 111121079  .13

  حسن محمد حسن 111121031  .14

  حيدر داود االحمد 111121389  .15

  خديجه عبدالسالم حمزه 111121028  .16

  دلما كبرئيل يوسف 112119028  .17

  ديالز جالل رمو 111121011  .18

  زهير عماد عثمان 111121015  .19

  زيني عبدالباقي محمد 111121090  .20

  ساالر عبد العزيز شيخو 111117084  .21

  سالفا ياسر عبدي 111121149  .22

  سوار احمد شيخو 111120218  .23

  شيرين عزالدين داود 111120109  .24

  شيندا شكري مصطفى 111121281  .25

  عمار امين حمو 111121024  .26

  غفران احمد حسين 111121173  .27

  نوري الحوار غيث 111121223  .28

  فاطمه احمد تمو 111121106  .29

  كريس المع بري 111120178  .30

  ليلوز يحيى العبدي 111121202  .31

  مجيد  رياض  داوود 111217019  .32

  محمد عبدهللا الخدعان 111115056  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12القاعة )
 

 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   MTH202رمز المقرر : 

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

  محمود مرعي الحسن 112118008  .1

  منهل محمود الجمعه 111121228  .2

  ميار فواز مخصو 111120063  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (24القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   MTH202رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  اورنينا حنا لحدو 111121138  .1

  ايمان حسين سعدون 111121303  .2

  آيه جمال خنجر 111121378  .3

  آيه رياض محمد 111121094  .4

  براءه حواس العلي 111220407  .5

  بالل حواس مشعل 112121189  .6

  طاهر بنجوين رشيد 111121057  .7

  حسين محمد العبدهللا 112121115  .8

  خالد علي حسن 111121159  .9

  راما عالء الحسين 111121321  .10

  رامان حسين شيخو 111120170  .11

  رغدان عبد الخالق العلي 111121371  .12

  روجدا خالد العلي 112119148  .13

  روجدا محمد زكي العثمان 111121001  .14

  روعه فرج العنيز 111121391  .15

  ساوند محمد البشار 111121044  .16

  سعد خضر العلي 112117041  .17

  سيلفا احمد فتاح 111121020  .18

  شمس الدين كاوا حوري 111120339  .19

  عبد الستار احمد سيد علي 111121341  .20

  عبدالغفور ياسر عثمان 111121334  .21

  عمار ياسر اسعد 111121169  .22

  عمران عبد الباريء شيخو 111120127  .23

  فريد عمران احمد 111121025  .24

  فيصل سيف الدين خليل 111121183  .25

  لورين  عبداللطيف محمد 111121019  .26

  لورين جميل المحمد 111121080  .27

  ليالف بهزاد محمد 112121259  .28

  مايا مروان الهفل 111121112  .29

  محمد عبد المجيد بطال 111121087  .30

  محمد علي شمدين 111121342  .31

 



 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   MTH202رمز المقرر : 

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

 
  نسمه سعود درويش 112121387  .1

  هاولير سامي ابراهيم 111121172  .2

  هبه يونس بركات 111121213  .3

  وجد زياد الموسى الصالح 111121360  .4

 

                         

 (  عدد الغياب   : )                                          عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (25القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   MTH202رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد شيخ موسى جنكو 111117085  .1

  أحمد عبدالجبار الحمو 111121027  .2

  عبدالكريم محمداحمد  112121394  .3

  آهين عزالدين االحمد 111121285  .4

  جمال ابراهيم عزيز 111120084  .5

  دلفين فواز حاج علي 111121327  .6

  رقيه طارق العبد 111121148  .7

  روسيم عبدالجبار جمو 111121105  .8

  سعده سعود االحمد 112121137  .9

  صديقه فرح عيسى 111219334  .10

  علي عمر حامد 112220394  .11

  مالك جمعه الكرو 111219319  .12

  مجد عبدالحميد الرجب 111121395  .13

  محمد عبدالرحمن الهويدي 111120201  .14

  محمد مروان جمو 112117035  .15

  محمود محمد درويش حايك 112118155  .16

  هارون ايمن عبد القادر 111121034  .17

  ميار نزار حسن 111121166  .18

  ميريام زيدان شرو 112120154  .19

  نور عبدهللا حجي محمد 111120024  .20

  نور ياسين حجي محمد 111120215  .21

  نورا فصيح حسن 112120071  .22

  نوروز موسى عثمان 111120185  .23

  هنكفين حسن اسماعيل 111120060  .24

  هولير عبدالغني خضر 111121388  .25

  وان ميداس بركات 111121279  .26

  وائل فاروق خلوصي 111121229  .27

  يوسف جبرائيل القس 111121092  .28

  همام محمد العبدهللا 111121047  .29

  هناء محي الدين اغرمان 111121110  .30

  هوزان عبدالكريم رشو 111121143  .31



 

 

 

 

 

 

 
 (25القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي اسم المقرر :

 الثانية أالمتحانيه :الفترة    MTH202رمز المقرر : 

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

  هيا معمو محمود 111121393  .1

  وائل سالم خلف 111121253  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (22القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    التحليل العددي المقرر :اسم 

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   MTH202رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عبدالغني اسعدمحمدنور  112121093  .1

  مريام ابلحد كوريه 111121230  .2

  منار حسن كرو 111121084  .3

  منيجه كمال شيخ نادر 111121139  .4

  نسرين رضوان الخليل 111121109  .5

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 (22القاعة )               

 
 2/2/2023الخميس اليوم والتاريخ :    مؤجلين الرياضيات المتقطعة  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

 ا الصالح  عبدهللا 212320032  .1

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (26) القـــاعــــــة

 
 2/2/2023الخميساليوم والتاريخ : مبادئ اساليب البحث العلمي اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   والعلوم اإلنسانيةاللغات الحية كلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آريا عبدهللا محمود 131219365  .1

  الند ماجد اسماعيل 131219364  .2

  ايه عبدالسالم  النبعوني 131119293  .3

  رنكين أنور حج يونس 131119290  .4

  زينب رمضان يحيى 131219358  .5

  سيماف محمدامين عثمان 131219328  .6

  شيرين شيخ موس بشار 131219356  .7

  شيرين محمدبشير موسى 131219335  .8

  شيالن عبدالحميد حصاف 131219357  .9

  عبدهللا حمزه حمندي 131119213  .10

  غاده محمود الملي 131219362  .11

  فنار منصور اوسي 131118208  .12

  كلبهار اكرم حج موسى*  131119026  .13

  الفين علي محمود 131119202  .14

  لهنك آزاد حسين 131119272  .15

  مايا حميد عيسى 131219326  .16

  ميراف سليمان احمد 131119228  .17

  نور عبدالباسط الصالل 131119283  .18

  يزن عاصم عيسى 131119297  .19

                       

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                

 

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

 

 

 

 

 

 
 


