
 

 

 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 23/2/2023الخميس   اليوم والتاريخ : مؤجلين ادارة المواد اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  روز فواز عبدالرحمن  121120039  .1

  المنذر يوسف  الهامان  121120125  .2

  جان بيير ادمون ملوس  121120196  .3

  مريم عبد الحكيم  شاهين  121120235  .4

  ديانا سعدون  شيخي  121120253  .5

  أحمد محمد جاسم  121121337  .6

  علي خلف الخضر  121121363  .7

  بيداء عبدهللا السعدو  121220387  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (31) القـــاعــــــة
 23/2/2023الخميس    اليوم والتاريخ : ادارة التفاوض  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالب اسم الرقم الجامعي

  النا عبدالحق علي 121218042  .1

  مارينا سركيس ماردروس 121119007  .2

  محمد احمد عيسى 121116064  .3

  محمد سراج الصالح 121119057  .4

  محمد عبد العزيز فتح 121120260  .5

  محمد عواد شيخو 121118148  .6

  محمد محمدنوري اليوسف 121119046  .7

  عبدالغني طهمحمود  121118027  .8

  مروى محمود ملكي 121120041  .9

  منار ممدوح محمد 121218015  .10

  موريل  نعمان حنا 121118078  .11

  نهال محمد السالم 121118211  .12

  نور مروان االحمد 121118044  .13

  هاني رزوق جبرائيل 121118085  .14

  هدية عصام رسول 121120023  .15

  هوزاني فواز وليكا 121116040  .16

  هيبه فرحان درويش 121120325  .17

  هيفي فايز عمادي 121120166  .18

  وئام علي محمود 121120134  .19

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (35) القـــاعــــــة
 23/2/2023الخميس    اليوم والتاريخ :  ادارة التفاوض اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أالن محمد علي دريعي 121118168  .1

  ايه اكرم خليل 121120291  .2

  باسكال ادمون جرجس 121119078  .3

  بول سمير بشير 121119075  .4

  جوانا كاميران حسين 121120250  .5

  جوليا عهد سهدو 121119019  .6

  جيندا كاميران ازكي 121120143  .7

  حسين عدنان االسماعيل 121119021  .8

  دالل محمد امين عبدالقادر 121118184  .9

  ديار ادريس عبدهللا 121119103  .10

  رابي احو شمعون 121120175  .11

  رانيا وليد يوسف 121119239  .12

  رنا فرج الحران 121218027  .13

  زانا  نضال ابراهيم 121118052  .14

  ساره محمد طه قاسم 121120046  .15

  سامي عبدالباري الخلف 121119240  .16

  ساندرا كوركيس عيسى 121120265  .17

  سالم عبد الرزاق عثمان 121119189  .18

  شامه احمد عنز 121120049  .19

  شعالن عبدالجبار العواصي 121119257  .20

  شيرين حسن حاج ابراهيم 121119025  .21

  صوركل عاصف حسن 121120118  .22

  عز الدين احسان االحمد 121119220  .23

  عال رضوان داود 121218046  .24

  عمر ذياب خليف 121114021  .25

  غيناتا فرهاد حسن 121120288  .26

  فاروق سعد عبدهللا 121120011  .27

  كاميران محمدباقي علي 121220401  .28

  كلستان ابراهيم رسول 121219307  .29

  الفا عمار اسعد 121119022  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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



 

 

 

 

 

 (37) القـــاعــــــة
 23/2/2023الخميس    اليوم والتاريخ : 2مؤجلين أساسيات 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

  حنان محمد  121118099  .1

  محمد محمد  121119084  .2

  عمر عدي  121120038  .3

  باليك آرو  121120202  .4

  عمر موسى  121120220  .5

  رؤى الحسين  121120355  .6

  هيوا عبدهللا  121121016  .7

  جولي حنا  121121017  .8

  سفين بكر  121121056  .9

  سليمان الحميد  121121116  .10

  زهور البصير  121121186  .11

  برخدان القصاري  121121261  .12

  جاندا عبد المجيد  121121358  .13

  بسام هيهان  121220410  .14

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 23/2/2023الخميس   اليوم والتاريخ : مؤجلين ادارة الجودة الشاملة  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  محسن موفق الحاج علي بك  121117053  .1

  احالم غسان  القاسم  121118010  .2

  محمود حمود الفتري  121118204  .3

  جين فرهاد  عبدالكريم  121218016  .4

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (35) القـــاعــــــة
 23/2/2023الخميس   اليوم والتاريخ : مؤجلين االقتصاد الجزئي  اسم المقرر :

 االولى  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  رودي عبدالواحد حسين  121121046  .1

  لوسين لقمان بكر  121121055  .2

  عال محمد مبارك االبراهيم  121121062  .3

  بيارعماد  محمد  121121086  .4

  هبه هللا عدنان مخلف  121121130  .5

  آيه عادل  يوسف  121121132  .6

  اال نواف مصطفى  121121146  .7

  فجر فراس الحريث  121121198  .8

  خبات بدران كلش  121121234        .9

  سليمان  شيخموس الخليل  121121305  .10

  دارة علي علي  121121309  .11

  ديار علي ابراهيم  121121328  .12

  احمد محمد الشنيوي  121122351  .13

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 (24القاعة )               

 
 23/2/2023الخميساليوم والتاريخ :    1المعالجات والمتحكمات المصغرة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSE306رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ايفا رضوان الخليل 111120107  .1

  آيه عماد الفيل 111120187  .2

  بتول عباس الزمك 111120197  .3

  جورج جورج افريم 111120132  .4

  رقيه محمد الجاسم 112119224  .5

  رهف محمد لؤي الشبلي المدلجي 111120297  .6

  روان دفاع حسين 111220375  .7

  زنار محمد عوجه 111220393  .8

  سدره وائل العبد 111120214  .9

  سولين راني خلف 111120101  .10

  شيخيسيماف فيصل  111220397  .11

  شربل اندراوس حنو 112116170  .12

  شيماء عطي العبدهللا 111120280  .13

  كبرئيل يعقوب قرياقص 111220408  .14

  مالفا محمود الحسين 111118125  .15

  محمد احمد حسين 111220384  .16

  محمد يوسف خلو 111120037  .17

  نجود اكرم البربندي 111120094  .18

  نور عبدهللا حجي محمد 111120024  .19

  نيركز سليمان بكاري 111120183  .20

  احمد راضي الحسين 111120026  .21

  آالء محمد بشير مالاحمد 111120359  .22

  بشرى بهاءالدين محمود 111120065  .23

  بناز سعد احمد 111120093  .24

  جومرد زكي حسين 111120141  .25

  دانيال عبد المسيح رشو 112120126  .26

  دلشاد شيخموس االحمد 111120173  .27

  رامان عبد الحليم احمو 111120186  .28

  رواء كمال الصعب 112120189  .29

  سالي كارم الحماد 111120356  .30

  عبد السالم محمد خلو 111120097  .31

  لوران محمدنور موصللي 111118013  .32

  مايا عبد الرزاق الحمدي 111120092  .33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24القاعة )
 

 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   1المصغرة المعالجات والمتحكمات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSE306رمز المقرر : 

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

 

  مهند نبيل المختار 111120180  .1

  مؤيد شواخ العذلوك 111219318  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 (25القاعة )               

 
 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   1المعالجات والمتحكمات المصغرة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSE306رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  اسامه ابراهيم المال 112120200  .1

  اسامه محمود السليمان*  111120072  .2

  اوشانا نيرار خوشابا 111120066  .3

  ايمن عادل عزو 111120051  .4

  العليايهم راكان  111120366  .5

  تقوى زين العابدين نظام الدين 111120086  .6

  خديجه نضال سعيد 112120285  .7

  ريزان عمر عثمان 111120044  .8

  شذى احمد حميد 112220371  .9

  شيرين عزالدين داود 111120109  .10

  عطاهللا سالم الضمن 112119158  .11

  علي مازن منتش 111120073  .12

  فلك غاندي حسين 111120151  .13

  كبرييال ابلحد كوريه 111120034  .14

  كريس المع بري 111120178  .15

  النا محمد احمد 111120162  .16

  ليلى ادريس ميخان 111120070  .17

  محمد عيسى العلي 111120211  .18

  نور عبدالكريم شيخ محمد 111120368  .19

  يارا سعد اوسو 111120013  .20

  آيه منزل النجم 112117089  .21

  عبدالباقي اسماعيلسيماف  111120113  .22

  صالح الدين عالء الدين محمود 111118066  .23

  عثمان طه محمد 112117037  .24

  عزه ناصر محمد 111120198  .25

  معتصم صباح الحسين 111219311  .26

  هبة زياد الشيخو 112120333  .27

  ناديا لقمان يوسف 111120062  .28

  نرمين قهرمان خلف 111120055  .29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25)القاعة 
 

 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   1المعالجات والمتحكمات المصغرة  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSE306رمز المقرر : 

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

  نورا فصيح حسن 112120071  .1

  فرمز حسوهاوجين  111120158  .2

  هيا عادل الحسين 111120014  .3

 

                          

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (36القاعة )               

 
 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   تصميم دارات التردد العالي اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE412رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  رفاء يوسف جدعان 112117074  .1

  عبدهللا محمودسيماف  112119089  .2

  عنود محمد اوسو 112119071  .3

  محمد احمد العلي 112316002  .4

  محمد كرم محمد 112119143  .5

  بانكين ابراهيم االبراهيم 112119270  .6

  حسين علي الغويران 112219305  .7

  دليا لقمان احمي 112116152  .8

  زويا خالد علي 112218011  .9

  الحاج امينزيوى وحيد الحسن  112119083  .10

  سلوى علي الغويران 112119177  .11

  سولين علي حسين 112119125  .12

  سيماف شيخموس محمد 112119122  .13

  شاهين عادل الخلف 112118112  .14

  ضياء عايد الورو 112316004  .15

  غاده شادن االحمد الحسن 112218035  .16

  محمد صالح اليونس 112119181  .17

  ميار احسان ميرزه 112118122  .18

  ناصر حاضر عزبه الشمري 112113006  .19

  وارشين سعود المجيد 112118196  .20

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (12القاعة )               

 
 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   2العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE104رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عبد المجيد حمي 111121356  .1

  عبدالجبار الحموأحمد  111121027  .2

  اماني محمود الجاسم 111121150  .3

  آيه عبد الباقي يوسف 111221410  .4

  بهار ادريس خالد 111120077  .5

  حسين عبدهللا شيخموس 111221462  .6

  حنين محمود علي 111121182  .7

  زانا جميل بهلوي 111221448  .8

  ساره باسم داوود 111221424  .9

  الخدعان عبدالعزيز محسن 111120344  .10

  علي رائد جمهور 111121278  .11

  فيندا ماجد عبد القادر 111221406  .12

  كيرلس صليبا يعقوب 111221409  .13

  ليلى عبد السالم الدبس 111221430  .14

  محمد ابراهيم شيخو 111221411  .15

  محمد جنكدار الحامد 111121307  .16

  محمد رضوان امين 111221426  .17

  محمدصالح بكنديميديا  111121188  .18

  ميري ابراهام يعقوب 111221468  .19

  آالء باسم عائشة 112121379  .20

  آية ادريس حمو 111120095  .21

  رؤى محمد لؤي الشبلي المدلجي 111221469  .22

  سانال حواس شيخ عيسى 111221466  .23

  سالفا ياسر عبدي 111121149  .24

  شادي محمد الموسى 111221457  .25

  ادريس اسماعيلعباس  112121003  .26

  عمر كاميران كامل 111221464  .27

  عمر نعمان الحسيني 111221471  .28

  فاطمه احمد تمو 111121106  .29

  فلاير محمود حساني 111121294  .30

  كوركين عبدالمجيد محمود 111221453  .31

  كيرلس ريمون مريكي 111121077  .32



 

 

 

 

 

 

 
 (12القاعة )               

 
 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   2العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE104رمز المقرر : 

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

  لجين محمد بشير طعان 111120010  .1

  لورين عبدالرزاق رمو 111120171  .2

  مروى علوان الكعود 111121318  .3

  نالين سليمان مجدو 111121099  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (5القاعة )               

 
 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   2العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE104رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد ابراهيم جعبان 112221436  .1

  رياض كلشايفا  111221416  .2

  اينانا ماروكي كوريه 111221439  .3

  حسين محمد العبدهللا 112121115  .4

  رامان حسين شيخو 111120170  .5

  رودي احمد عثمان 111221419  .6

  روني ابراهيم محمد 111121117  .7

  سلطان محمد امين السباح 111121063  .8

  سلمان خميس السباح 111120360  .9

  السعدعبير احمد  112121073  .10

  علي عمر حامد 112220394  .11

  فريد عمران احمد 111121025  .12

  فيصل سيف الدين خليل 111121183  .13

  مجيد  رياض  داوود 111217019  .14

  مصعب احمد الخلف 111119141  .15

  معتز عبدالجبار االحمد 111121158  .16

  ميار نزار حسن 111121166  .17

  ميلين محمد عكو 111221442  .18

  نغم محمد فوزي حامد 111121351  .19

  هوزان مسعود جمعه 111121030  .20

  اشرف عبد الحسين 112120133  .21

  رودر محمد علي 111112034  .22

  روشن سردار عثمان 111221412  .23

  سيبان عبدالرحمن حسن 111120078  .24

  عبدالقادر سامر فخر الدين 111221429  .25

  عبدهللا عبد الصالح 212320032  .26

  عدنان الغدو عمار 111221502  .27

  غيث نوري الحوار 111121223  .28

  مجد عبدالحميد الرجب 111121395  .29

  مجد عبدالرزاق حريث 111120207  .30

  محمد زين العابدين االحمد 111121065  .31

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5القاعة )
 

 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   2العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE104رمز المقرر : 

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

 
  محمد عبدالحميد رشيد 111119087  .1

  محمد عبدالرحمن الهويدي 111120201  .2

  محمد عبدهللا احمد 111121212  .3

  مضر حسان الخلف 111221434  .4

  نديم عادل حسن 111218053  .5

  هبه محمود الحريث 111121200  .6

  هدى حسن الصالح 111121134  .7

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (32القاعة )               

 
 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   معالجة االشارة اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CTE201رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  بيمان دوران عنز 111120006  .1

  سهام صالح الفرحان 111120067  .2

  شهاب اسعد الشهاب 112120199  .3

  فرح محمد الحبيب 111120021  .4

  مالك جمعه الكرو 111219319  .5

  محمد مروان جمو 112117035  .6

  احمد عبد الوهاب محمد 111120135  .7

  بهاء محمد المحيمد المشرف 111120294  .8

  حنين بشار عبودي 111120146  .9

  سازان صالح رشيد 111119252  .10

  ساميه سامي المحمد 112119072  .11

  عبدالرحمن وليد حني 111116125  .12

  علي خليل زيانات 111120080  .13

  عمر محمد العطو 111118163  .14

  عمران عبد الباريء شيخو 111120127  .15

  محمد خليل العزو 111219325  .16

  محمد عادل ابراهيم 111119006  .17

  وليد عمران همو 111120150  .18

  ياسمين احمد شيخو 111120352  .19

  آالء احمد موسى 111120030  .20

  آالن احمد عبدي 111120358  .21

  ايبال ذياب علي 111120119  .22

  ايمن احمد المفضي 111120108  .23

  آيه ذياب علي 111120120  .24

  جيمن احمد الحسن 111120177  .25

  حسين عبدهللا حاجي 111120152  .26

  رنيم احمد الجمعه 111120212  .27

  سحر سمير ديبان 111120022  .28

  عبود معسر الجميل 111120188  .29

  علي عبد العزيز فتح 111120367  .30

  عمار عبد الجبار  الدرويش 112120208  .31



 

 

 

 

 

 

 

 

 (32القاعة )
 

 23/2/2023اليوم والتاريخ : الخميس   معالجة االشارة اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CTE201رمز المقرر : 

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

  محمد احمد ابراهيم 112118190  .1

  هيلين عبدالوهاب الهسو 111120192  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 


