
 

 

 (31) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :   دراسات الجدوى و تقويم المشروعات اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أحمد بدران قجو 121217022  .1

  اراس لوند  ساسيز 121217018  .2

  االن اسماعيل شريف 121118093  .3

  ألفا أحمد عبدي 121120276  .4

  المنذر يوسف الهامان 121120125  .5

  اياد محمد الحاج حسين  121116022  .6

  أيمن خالد العزو 121120029  .7

  ايميه كبرئيل اوانيس 121119074  .8

  برزان  عبدالسالم ابراهيم 121118089  .9

  بيداء عبدهللا السعدو 121220387  .10

  جان  الياس  صاروخان 121117058  .11

  جان بيير ادمون ملوس 121120196  .12

  جوانا كاميران حسين 121120250  .13

  جيان احمد الدرويش 121119140  .14

  جين فرهاد عبدالكريم 121218016  .15

  جيندا كاميران ازكي 121120143  .16

  حاتم حواس الحسين 121120190  .17

  حسين عدنان االسماعيل 121119021  .18

  دارين حسن محمد 121119245  .19

  دالل محمد امين عبدالقادر 121118184  .20

  ديانا سعدون شيخي 121120253  .21

  رابي احو شمعون 121120175  .22

  رنيم هيثم جهني 121118082  .23

  روز فواز عبدالرحمن 121120039  .24

  ريم علي الرديني 121120167  .25

  علي محمد سراج ميرزه 121120331  .26

  عمار  رشيد  كعود 121117062  .27

  قصي محمود السليمان 121119150  .28

  كارو  زاريه بدروس 121118083  .29

  الرا عامر الفحل العليوي 121120324  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 (31) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :   دراسات الجدوى و تقويم المشروعات اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  لين غازي عبود 121120017  .1

  محمد شجاع عبدالنزال 121120237  .2

  محمد عبدالرحمن عته 121120048  .3

  مريم عبد الحكيم شاهين 121120235  .4

  موريل  نعمان حنا 121118078  .5

  نهال محمد السالم 121118211  .6

  نور حاضر عزبه الشمري 121118198  .7

  هاني رزوق جبرائيل 121118085  .8

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (37) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  دراسات الجدوى و تقويم المشروعات اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   والماليةكلية  : العلوم اإلدارية 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد نمر المشهور 121120281  .1

  انجي حكمت عبدي 121120247  .2

  باسكال ادمون جرجس 121119078  .3

  جيهان محمد عمر 121120159  .4

  زينه احمد الحميري 121120129  .5

  ساره محمد طه قاسم 121120046  .6

  سالم عبد الرزاق عثمان 121119189  .7

  شيندار محمد سعيد رمضان 121120329  .8

  عبد الملك علي العوض 121120323  .9

  علي عنتر عنترات 121118151  .10

  فارس  ثامر  الحميد 121117097  .11

  كلستان ابراهيم رسول 121219307  .12

  نور صالح عزام 121119044  .13

  نور مروان االحمد 121118044  .14

  هيلين سعيد اسماعيل 121118154  .15

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  مؤجلين مدخل القانون اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  همرين زهرالدين ظاظا 121119081  .1

  مورياب جرجس حدو 121219352  .2

  ثريه محمد علي 121119179  .3

  دلشاد محمدحليم محمددرويش 121219350  .4

  عبد الرحمن عيسى السليمان 121119246  .5

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  ادراة المواد اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالباسم  الرقم الجامعي

  احمد سلمان محمود 121119024  .1

  افين محمد خليل 121120031  .2

  آالء عمر العمر 121120317  .3

  أالن محمد علي دريعي 121118168  .4

  ايليسا كبرئيل اوانيس 121120103  .5

  تورين رمضان احمد 121220386  .6

  جلنك فيصل يوسف 121119261  .7

  جودي راكان احمد 121121075  .8

  حميد اسماعيل الحميد 121120357  .9

  ديار رضوان داوود 121120345  .10

  راما محمد صالح خلف 121220392  .11

  رفين رمضان ابراهيم 121120267  .12

  رنى محمد حسين 121218019  .13

  روان سلمان احمد حبو 121120346  .14

  سوزدا كاميران ازكي 121119107  .15

  سيف خميس الخدعان 121219317  .16

  شادي وليد حاجي علي 121216004  .17

  شهد محمد علي 121120098  .18

  عبد آغا فرحان محمد 121118150  .19

  عدنان مفرح محمد 121121103  .20

  علي خضر علي 121120258  .21

  كلناز يحيى حسن عوجه 121120155  .22

  النا هشام جمعه 121121176  .23

  مايا نوح خليل 121118114  .24

  محمد احمد عيسى 121116064  .25

  محمد زكريا محمد نوري 121120299  .26

  محمد سيروان شحاده 121119100  .27

  محمد عبد الجبار فرحو 121120064  .28

  محمد عبد العزيز فتح 121120260  .29

  مرح عزالدين الخلف 121120131  .30

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 (32) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  ادراة المواد اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ميغريك خجادور بيدروس 121120229  .1

  نايف محمد محسن علي 121120225  .2

  نجاة صبري عبد الرحمن 121120307  .3

  نور الدين محمد العابر 121120244  .4

  نور فواز عمر 121120252  .5

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (38) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ : 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

  نورا عبدالعزيز العلي 121220379  .1

  نوره خالد محمد 121120018  .2

  هديل كاوا ديرشوي 121120145  .3

  العطيه هند عطيه 121120318  .4

  هيبه فرحان درويش 121120325  .5

  يارا عبدالناصر العباسي 121120025  .6

  يوسف عصام الدين يوسف 121120255  .7

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :   االقتصاد الكلي اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد زهير عبدهللا 121121155  .1

  احمد عدنان السيد 121219306  .2

  أحمد محمد جاسم 121121337  .3

  آفان فارس خليل 121121160  .4

  آيه عبدهللا عباس 121121340  .5

  بارسين البير حانون 121121208  .6

  برخدان شيخو القصاري 121121261  .7

  بلند خورشيد خضر 121120335  .8

  بوزان مصطفى ايبي 121121260  .9

  بول سمير بشير 121119075  .10

  جيان دلير سليمان 121121216  .11

  حاتم محمود الطعان 121121365  .12

  محمود كندي ديار 121121335  .13

  ربا خالد خالد 121121081  .14

  رحمه محمود المال عيسى 121220385  .15

  رزان جوان حسن 121121154  .16

  رشا جورج شرو 121116029  .17

  رنا احمد الصالح 121221415  .18

  رؤى  غسان الحسين 121120355  .19

  ساجر محمد سنجار 121121296  .20

  سلطانه مهابات محمد 121121038  .21

  سليمان صالح الحميد 121121116  .22

  سولين شكري علي 121121164  .23

  سيلفا حسن حمي 121121361  .24

  شير محمدمحفوظ رشيد 121119151  .25

  شيرين حسين حسن 121120009  .26

  شيماء ثامر الحوار 121118018  .27

  صفا عبدالرزاق الخنافر 121221403  .28

  عبدهللا جواد عبدهللا 121121315  .29

  عقبه احمد عبدو 121121364  .30

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 



 

 

 

 

 (32) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  االقتصاد الكلي اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عال رضوان داود 121218046  .1

  علي خلف الخضر 121121363  .2

  عمر يوسف مال حسين 121120354  .3

  فاطمه زبير المرزوك 121221475  .4

  الفين جميل علي 121121192  .5

  عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (31) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  االقتصاد الكلي اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  لورين اكرم احمد 121121049  .1

  ليلى مهدي شيخ احمد 121221478  .2

  مايا عثمان اوصمان 121121396  .3

  محمد مروان اسعد 121121233  .4

  محمدسعيد مصطفى عبدهللا 121120016  .5

  مرام رضوان حسن 121121135  .6

  منار سليمان الطريبيل الشمري 121219348  .7

  نارين عبدالباقي محمد 121121171  .8

  نلنا جهاد العبدهللا 121120122  .9

  هديل محمد العابد 121121068  .10

  هيلين  علي  ابراهيم  121117020  .11

  هيلين دلخواز حسن 121121074  .12

  يخسابيت خاجيك كالوست 121221488  .13

  يزن احمد االسعد 121121052  .14

  يمان حواس العلي 121121123  .15

  ابراهيم صالح حمو 121121013  .16

  ازين محمد صالح علي 121121280  .17

  آفين راشد ابراهيم 121121091  .18

  آالن تاج الدين حسين 121219309  .19

  البين غالب حسو 121120236  .20

  امجد بطرس عبدو 121220372  .21

  آياز حسين حسو 121121059  .22

  ايفا شيخ موسى حسو 121221484  .23

  بروكيايفا محمدامين  121121310  .24

  ايلينا يعقوب يوسف بحي 121121114  .25

  أيه احمد احمد 121221501  .26

  برخدان رضوان خليل 121219349  .27

  بسام نوح هيهان 121220410  .28

  جسي موريس عازار 121221489  .29

  جوان اسد مامي 121221491  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

 

 (31) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  االقتصاد الكلي اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  حسين طالل حسن 121221437  .1

  دارا نواف الياس 121220398  .2

  دعاء حميد مخلف 121221422  .3

  راما جاسم عابده 121221433  .4

  ريبين شيخموس خلف 121121170  .5

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (35) القـــاعــــــة
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :  االقتصاد الكلي اسم المقرر :

 الثانية  الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-12.00: التوقيت   كلية  : العلوم اإلدارية والمالية
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  سفين لقمان بكر 121121056  .1

  سيما مسعود شويش 121121177  .2

  سيماف يوسف شيخو 121121185  .3

  شوق عدنان الظاهر 121121302  .4

  شيندار سعيد العبدهللا 121120275  .5

  علي موفق علي 121121299  .6

  فنر محمد خلف 121121140  .7

  كانيوار حسن حسن 121221500  .8

  كبرئيل شمعون شابو 121121070  .9

  كسومه صالح العلي 121221476  .10

  عبدالكريم يوسفالوين  121121098  .11

  ماريا انترانيك اوهان 121121243  .12

  ماهي فائق ملي 121121336  .13

  محمد اكرم علي 121121156  .14

  محمد جمال مسور 121120263  .15

  محمد صخر الضيف 121121142  .16

  محمد عبدالحميد امين 121120314  .17

  محمد عبدهللا ماردنلي 121121319  .18

  عثمانمحمدعلي جالل  121221480  .19

  مريم نعمة هللا حنا صومي 121121242  .20

  نادر محمود المصري 121121190  .21

  نانسي سعيد قرياقس 121221461  .22

  نسرين احمد الصالح 121121317  .23

  نور عبدالكريم حسن 121121191  .24

  نور علي حصاف 121121380  .25

  نورمان نورالدين محمد 121221458  .26

  اروهاكوب هاروتيون  121121023  .27

  هولير زياد اسماعيل 121221511  .28

  هولير محمدصالح عبدهللا 121121397  .29

  هيا علي خضير 121120007  .30

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 



 

 

   
 (5القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آري عبدالرحمن حسين 111122158  .1

  اسامه فيضي هللا الفواز 111122163  .2

  اسد علياسماعيل  111122166  .3

  ايمن عبدهللا الحماده 111122249  .4

  تميم جمعه العلي 111122253  .5

  جورج جوزيف مراد 111122102  .6

  خانم محمد امين عبدو 111122055  .7

  روسيم محمد خلف 111122291  .8

  سوسن جنكدار الحامد 111122181  .9

  سيماف عبدالعزيز محمدعلي 111122032  .10

  سيداسماعيلشفق خليل  111122178  .11

  شفين عز الدين غضبو 111122124  .12

  علي زكريا بيجو 112221470  .13

  قصي احمد الحسين 111122111  .14

  كارينه ارام موسى 111122094  .15

  لوران يوسف داوود 111122313  .16

  محمد فخرالدين حسن 111220374  .17

  منار خالد االسماعيل 111221399  .18

  مندان مدني حمو 111122114  .19

  نور يحيى احمد 111122330  .20

  اثير محمود الصالح 111122095  .21

  اراس محمدنوري العمر 111122230  .22

  ايندا ماجد قاسم 111122090  .23

  آيه خالد دعدوش 111122238  .24

  براءه سعد محمد 111122341  .25

  بشار عبدالرزاق المحمد 111122303  .26

  جكر فيلزور اوسي 111122003  .27

  عامر الدقوريروز  111122143  .28

  روناهي مسعود علي 111122083  .29

  سيماف محمد حسين 111122164  .30



  علي رمضان ابراهيم 111122048  .31

  فلاير محمود حساني 111121294  .32

  الفيه محمدخليل حسين 111122168  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5القاعة )
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

  لورين عثمان خلف 111122030  .1

  ماريا عبد الكريم  دولي 111122144  .2

  محمد احمد يوسف 111122294  .3

  احمد حبومحمد سلمان  111122097  .4

  نوشين رضوان سويد 111122101  .5

  هيزا كاميران يوسف 111122160  .6

  يوسف مروان علي 111122231  .7

  فيصل منيف التبين 111122078  .8

  قصي بعثي العلي 111122219  .9

  محمد ناصر صالح*  111221507  .10

  نالين محمد عطي 111122038  .11

  هولير فايز عمادي 111122221  .12

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (12القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد حسن خليف 111122251  .1

  الياس كابرييل الياس 111122192  .2

  رنين بشار عبودي 111122072  .3

  روان احمد دواليبي 111122082  .4

  روني وليد حسين 111122050  .5

  شمعونساره فهمي  111122263  .6

  ساره نايف قاسم 111122074  .7

  سدرا محمدامين فتاح 111122183  .8

  سولين حاجي قاسم 111122142  .9

  علي سطام محمود 111122275  .10

  فدر فرحان حامد 111122179  .11

  كنانه عمار االحمد 111122180  .12

  محمد اجاويد خلف 111122125  .13

  محمد رياض مال عمير 111122229  .14

  محمد سعود حج محمد 111122280  .15

  مصعب عامر الغانم 111122224  .16

  مصعب محمد عويد 111122283  .17

  هيف عمر حسو 111122117  .18

  هيكل خليل الفنيفن 111122122  .19

  هيلين موعاز شيخ سعيد 111122115  .20

  ابراهيم مالك محمد 111122020  .21

  اسماء ممدوح محمد 111122156  .22

  االبراهيمأالء محمد منتصر  111122127  .23

  آواز جميل سليمان 111122146  .24

  جود خالد شريف 111122239  .25

  جين حميد الحاج احمد 111122010  .26

  ديرسم سامي ابراهيم 111122141  .27

  سيفان مسعود حسو 111122241  .28

  ضحى خالد الحبيب 111122254  .29



  عبد هللا محمود محمود 111122255  .30

  فريج مراد خازار 111122201  .31

  كوثر محمد صالح العثمان 111122243  .32

  محمد بديع  محمد سعيد 111122267  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12القاعة )
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

  محمد حسن خليف 111122250  .1

  محمد سعد محمد 111122258  .2

  محمد فهد حاج ابراهيم 111122123  .3

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع الطالب اسم الرقم الجامعي

  ادريس عبد الغني علي 111122199  .1

  ازاد سعود االبراهيم 111122159  .2

  أمينه بالل عبد القادر 111122259  .3

  ايمان ويس المصطفى 111122009  .4

  برين طالب مراد 111122228  .5

  بيرهات عبدالسالم عباس 111122240  .6

  حسن مظهر عبدالهادي 111122236  .7

  رمضان حسين حمدو 111122237  .8

  روان ادريس كري 111122227  .9

  عبد النور حمزه الكرو 111122116  .10

  مجد محمود شمو 111122091  .11

  محمد رشيد خليل 111122279  .12

  محمد ميعاد حسن 111122165  .13

  مريوان ادهم عمر 111122200  .14

  مسرور حسن عمر 111122216  .15

  نيشان هراج باردكجيان 111122204  .16

  هاروت كره بيت ملكونيان 111122212  .17

  هبه احمد علي 111122140  .18

  هوزان عبد هللا رشك 111122100  .19

  ياسر فهد الحسن 111122210  .20

  ايلسا روبيل شرو 111122045  .21

  بهشتي مصطفى عثمان 111122176  .22

  ترفه عامر محمود 111221441  .23

  حال معتز العسكر 111122202  .24

  جابر المحمدرضا  111122110  .25

  روجدا فؤاد العبدهللا 111122089  .26

  زينب حسين عرفات 111122040  .27

  ساره بسام صباغ 111122196  .28



  سالفا ياسر عبدي 111121149  .29

  شيرين شالش عبد العزيز 111122194  .30

  طالل علي الرديني 111221400  .31

  عبدالرحمن تركي الغزلي 111122084  .32

  السعدعبير احمد  112121073  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24القاعة )
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

  الحمدعالء زكي  111221420  .1

  علي فيصل خلف 111121227  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 (25القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  الحسن عماد الدين االحمد 111122188  .1

  عكيد امين اولفان 111122286  .2

  آيه فيصل محمد 111122369  .3

  جوانا عماد موسى 111122325  .4

  رانيه نظام محمود 111122352  .5

  رغد أيمن الحريب 111122315  .6

  رنا الزكين علي 111122331  .7

  روان احمد الحسن 111122371  .8

  ريم حسن شيخموس 111122284  .9

  سوزان محمود الخلف 111122415  .10

  سيران هيثم خلف 111122049  .11

  عبدالقادر صالح الثالج 111122380  .12

  الرا رضوان احمد 111122093  .13

  المار حسين الحناش 111122220  .14

  النا عبد السالم عثمان 111122422  .15

  ليلوز محمد امين حسين 111122356  .16

  محمد ايمن رمضان 111122167  .17

  منى طارق حسن 111122005  .18

  اسماعيل خلهمهند  111122381  .19

  يزن حسين البركو 111122410  .20

  ازمين علي عمر 111122031  .21

  اسماعيل عيسى حمو 111122013  .22

  آالء نبهان مراد 111122345  .23

  اماني جمال عبدالناصر االحمد 111122339  .24

  امينه محمد ابراهيم 111122033  .25

  بيران ادريس عبدالمجيد 111122379  .26

  سالم حميد جان دوست 111122161  .27



  رغد بشير المال 111122359  .28

  روسيم اسماعيل خلف 111122028  .29

  ريم منير عائشه 111122060  .30

  سوزان جنكيزخان خليل 111122287  .31

  شانا ممدوح الخليل 111122177  .32

  شيماء احمد شيخ علي 111122193  .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25القاعة )
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1الكهربائية العناصر والدارات  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 
  ضياء الدين عبدالكريم محمد 111122318  .1

  عبدالقادر ابراهيم عيد 111122357  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 (35القاعة )              

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  أبي محمد الحسن 111122338  .1

  آزر عبدالرحمن عمر 111122314  .2

  حسن نوزت عبدي 111122302  .3

  رقيه فواز زيدان 112122336  .4

  سامان عبدالباقي شيخ زين 111122346  .5

  سيماف ايمن حسن 111122285  .6

  عمر احمد شيخ علي 111122195  .7

  عمر ماجد كامل 111122292  .8

  فهيم عدنان مال احمد 111122155  .9

  الرا نضال برو 111122311  .10

  الفا محمد محمد 111122132  .11

  محمد خالد ابراهيم 111122290  .12

  محمد سليمان اوسي 111122190  .13

  حسنمحمد محمود  111122252  .14

  محمد نور سالم الرزو 111122145  .15

  منار عارف الحسين 111122027  .16

  مهند عبد السالم آلوسي 111122337  .17

  نوار خالد خضر 111122308  .18

  نور احمد سليمان 111122289  .19

  هيفين لقمان عمر 111122226  .20

  احمد عبدالعزيز دشه 111122039  .21

  ازرين ازاد كندي 111122211  .22

  أفين معصوم احمد 111122001  .23

  اماني حواس العلي 112122293  .24

  بشير ايمن مصطفى 111122281  .25

  ديار برزاني ديركي 111122312  .26

  ديار خالد حسين 111122333  .27

  روشان برهان ابراهيم 111122113  .28

  روني زاهي سيد عمر 111122222  .29

  شهد عامر الشعفان 111122332  .30

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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



 
 (36القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :     1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد حسين فرمان 111122362  .1

  احمد حمدهللا بركات 111122420  .2

  ارجنك مسعود حسن 111122398  .3

  أيفا  سعيد موسى 111122429  .4

  حال عبدهللا الحماده 111122402  .5

  حلى احمد الملحم 111122419  .6

  ديالن وائل الطالل 111122428  .7

  رهف الندى فايز الفريح 111122430  .8

  شنو عبدالرحمن علي 111122418  .9

  شيركو خالد سيد رسول 111122431  .10

  طارق محمد السعيد 111122414  .11

  كمال ابراهيم المصطفى 111122391  .12

  النا خالد الحسن 111122408  .13

  لوتس خالد المحيميد 111122389  .14

  محمد نور احمد ابراهيم 111122421  .15

  محمود ميركان احمد 111122433  .16

  منار ميالد جريس 111122417  .17

  همام حسين الدكو 111122404  .18

  وارفين زهير دواس 111122390  .19

  شيركوز عبد العزيز اوسي 111122353  .20

  عبد السالم صالح الحريث 111122067  .21

  عبدالحكيم محمد عروق 111122021  .22

  عبدالرحمن جمال الجزاع 111122007  .23

  عدله فرحان نايف 111122316  .24

  عصمت أدريس خليل 111122310  .25

  مجد ابراهيم عطيه 111122288  .26

  محمد بدر الدين احمد 111122157  .27

  محمد بدران الجدوع 111122012  .28

  ممدوح كامل ابراهيم 111122162  .29

  والء جمال العمر الدرويش 111122447  .30

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 (22القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم محمد نزير عمر 111122451  .1

  افين خضر احمو 111122441  .2

  االن فخر الدين محمد 111122435  .3

  آيند محمدامين محمود 111122442  .4

  حمزه لقمان حاجي محمد 111122440  .5

  حسام بكندي روج 111122427  .6

  سولين عبد الباسط محمد 111122443  .7

  سيدرا شيخموس رستم 111122445  .8

  شادي محمد عيد الخليفة 111122448  .9

  عبد هللا ماهر العياده 111122437  .10

  علي رمضان بطيحه 111122434  .11

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 (23القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    1العناصر والدارات الكهربائية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   EEE103رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  عبدهللا طارق الحسن الطه 111122383  .1

  الشين عصام الدين محمد 111122376  .2

  مروه محمد سالم 111122317  .3

  ميديا عبد الرؤوف عمر 111122023  .4

  هيمن محمد شاكر خطيب 111122213  .5

  بطالمحمد محي الدين  111122242  .6

  محمود عبد الكريم يلدز 111122260  .7

  مريم صالح الدين تيلو 111122203  .8

  هيفي وليد العلي 111122037  .9

  عمران عبدالرزاق االحمد 111122439  .10

  فيروشاه سيف الدين سيد امين 111122436  .11

  مقتدى احمد محمدعلي 111122450  .12

  مهيه حسن خلف 111122438  .13

  حواس حسينميراف  111122373  .14

  هبه عرب محمد 111122444  .15

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 (24القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    2بنية الحاسوب وتنظيمه  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CSE411رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  روبين حسن محمد 111119266  .1

  كيم عامر عالوي 111118087  .2

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 (22القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    هندسة الرادار والسونار  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   CTE525رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد عزالدين االحمد 112116177  .1

  خليل ابراهيم يونس 112218020  .2

  شاهين عادل الخلف 112118112  .3

  شربل اندراوس حنو 112116170  .4

  محمد حمود موسى 112218023  .5

  محمد سطام الحسين 112116016  .6

  يوسف مروان الحسين 112119038  .7

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (23القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    مؤجلين نظم الزمن الحقيقي  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آل وهب سعيد 111118172  .1

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 (24القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    تحليل وتصميم النظم  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSC410رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد محمدصالح عبيدو 111120121  .1

  آيه سيف الدين عبدي 111118096  .2

  جوانا اسماعيل حج سينان 111120075  .3

  جومرد زكي حسين 111120141  .4

  حسين عبدهللا حاجي 111120152  .5

  دانيال عبد المسيح رشو 112120126  .6

  الحليم احمورامان عبد  111120186  .7

  ريزان عمر عثمان 111120044  .8

  زالل كاميران سليمان 111120163  .9

  سعيد فائق علي 111120074  .10

  سهام صالح الفرحان 111120067  .11

  عبد السالم محمد خلو 111120097  .12

  عبود معسر الجميل 111120188  .13

  فرح محمد الحبيب 111120021  .14

  موصلليلوران محمدنور  111118013  .15

  محمد منيس محمود 111120320  .16

  هيا  معروف محمد 111118185  .17

  هيا حسن الخلف 111120058  .18

  هيفي حسين حسين 111120069  .19

  آالن احمد عبدي 111120358  .20

  امل شادن االحمد الحسن 111220370  .21

  ايا عدنان علي 111120082  .22

  برفين نعمان موسى 111120164  .23

  جودي فرهاد كوسا 111120362  .24

  جورج جورج افريم 111120132  .25

  دافين عدنان سعدون 111120003  .26

  ديانا خالد خليل 111120057  .27

  سولين صالح اسماعيل 111120251  .28

  شيندا سعود المجيد 111120033  .29



  عبدهللا ناصر القاطع 111118098  .30

  الفا تحسين رسول 111120091  .31

 

 

 

 

 

 

 
 (24القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    تحليل وتصميم النظم  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSC410رمز المقرر : 

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

  مايا احمد فتاح 111220378  .1

  منار محمد العلي 111119212  .2

  مهند نبيل المختار 111120180  .3

  ميار فواز مخصو 111120063  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (25القاعة )              
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    تحليل وتصميم النظم اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSC410رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  آالء احمد موسى 111120030  .1

  اوشانا نيرار خوشابا 111120066  .2

  ذياب عليايبال  111120119  .3

  ايمن احمد المفضي 111120108  .4

  آيه ذياب علي 111120120  .5

  بشرى بهاءالدين محمود 111120065  .6

  جوانا مروان محمد 111120365  .7

  جيمن احمد الحسن 111120177  .8

  حنين بشار عبودي 111120146  .9

  رنيم احمد الجمعه 111120212  .10

  سحر سمير ديبان 111120022  .11

  فاطمه عبدالسالم يوسف الحجي 111120184  .12

  فلك غاندي حسين 111120151  .13

  لجين محمد بشير طعان 111120010  .14

  محمد عبدالحميد رشيد 111119087  .15

  ناديا لقمان يوسف 111120062  .16

  نافله خير خواز يوسف 111120099  .17

  نرمين قهرمان خلف 111120055  .18

  هنكفين حسن اسماعيل 111120060  .19

  ابراهيم محمد زكي االحمد 111118194  .20

  احمد حسن حاج ابراهيم 111116004  .21

  امين علي محمد 111119298  .22

  جازيه زبير خلو 111120032  .23

  جوانا مروان العمو 111120338  .24

  خناف محمد شمو 111120085  .25

  رهف محمد لؤي الشبلي المدلجي 111120297  .26

  درويشروجين محمد علي  111120350  .27

  رودر محمد علي 111112034  .28

  ستيرا ابراهيم مسكو 111120174  .29

  سدره وائل العبد 111120214  .30

  عائده محمود حمي 111120205  .31

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25القاعة )
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    تحليل وتصميم النظم اسم المقرر :

 الثانية أالمتحانيه :الفترة    CSC410رمز المقرر : 

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

 
  عبير عماد عثمان 111120179  .1

  علي عبد العزيز فتح 111120367  .2

  عمران عبد الباريء شيخو 111120127  .3

  ليالن عدنان حسين 111120045  .4

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (12القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    تحليل وتصميم النظم اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CSC410رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  احمد محمدصديق ابراهيم 111120222  .1

  بهاء محمد المحيمد المشرف 111120294  .2

  سعود حمود الحميد 111217024  .3

  صالح الدين عالء الدين محمود 111118066  .4

  عزه ناصر محمد 111120198  .5

  علي مازن منتش 111120073  .6

  النا محمد احمد 111120162  .7

  محمد عادل ابراهيم 111119006  .8

  محمد قاسم اسعد 111118131  .9

  محمد محمدنذير قاسم 111120076  .10

  مصعب محمد المخلف 111119101  .11

  نجود اكرم البربندي 111120094  .12

  هيلين رياض  محمد 111118012  .13

  يارا  بدر الدين  احمد 111217006  .14

  عثمان نوروز موسى 111120185  .15

  نيركز سليمان بكاري 111120183  .16

  وائل ذياب المكطف 111120105  .17

  يمامه خليل عبدو 111120144  .18

  محمد ايمن المحاميد 112116041  .19

  نسرين فرهاد قرطميني 112120042  .20

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (5القاعة )               

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    مؤجلين التصميم باستخدام الحاسوب  اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  البربندي لينا  111118041  .1

  ارتين  هاكوب 111118214  .2

  بشار  صولين 111119114  .3

  عبدو  نفوسه 111219322  .4

  العلي  شيماء 111219327  .5

  الفارس  بشرى 111219366  .6

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5القاعة )              
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    الفيزياء الحديثة اسم المقرر :



 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY102رمز المقرر : 

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

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  انجيال ناصر حسن 111221428  .1

  بهار ادريس خالد 111120077  .2

  ريناس محسن طحلو 111221460  .3

  زانا جميل بهلوي 111221448  .4

  زيالن عمر شيخموس 111118104  .5

  شيندا رياض الحزين 111221440  .6

  عمر كاميران كامل 111221464  .7

  ليالف محمد نوري حاجي 111221413  .8

  محمد رضوان امين 111221426  .9

  محمد عبدهللا الخدعان 111115056  .10

  ناصر حاضر عزبه الشمري 112113006  .11

  نجم الدين سليمان الخليل 112117006  .12

  هبه فزع موسى 112118144  .13

  افين عبدالمجيد مراد 112120213  .14

  سمير محمد عبدهللا 111119215  .15

  سوزدا نسيب محمد 111221401  .16

  عبدالقادر يوسف الهامان 111119070  .17

  علي فراس شيخ نبهان 111119090  .18

  مالك جمعه الكرو 111219319  .19

  محمود مرعي الحسن 112118008  .20

  مهند خليل محمد 212220030  .21

  نور دحام خاني 111119111  .22

  خالد عبدالكريم الحوار 112219340  .23

  درويش محمد خير بركات 111221451  .24

  روشن سردار عثمان 111221412  .25

  سيماف شيخموس محمد 112119122  .26

  شيماء عطي العبدهللا 111120280  .27

  ضياء عايد الورو 112316004  .28

  طوني سمير كركو 111118142  .29

  كيما رضوان رشكو 111120168  .30

  مجد خلف النعوم 111119059  .31

  الرجبمجد عبدالحميد  111121395  .32

  مجيد  رياض  داوود 111217019  .33

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (5القاعة )
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    الفيزياء الحديثة اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   PHY102رمز المقرر : 

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

  منير محمد الهامان 111118101  .1

  هبه محمود الحريث 111121200  .2

  بشار علي الهامان 112118102  .3

  تيما مجدل عبدالكريم 112120142  .4

  دلفين فواز حاج علي 111121327  .5

  رونيدا محمد خير جولو 111221425  .6

  سيماف فيصل شيخي 111220397  .7

  محمد احمد حسين 111220384  .8

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12القاعة )              
 

 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ :    االتصاالت السلكية اسم المقرر :

 الثانية الفترة أالمتحانيه :   CTE306رمز المقرر : 

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



 

 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  اشرف عبد الحسين 112120133  .1

  بدران  احمد محمود 112119303  .2

  بالل حميد مخلف 112119104  .3

  زينه سعيد حربي 112120117  .4

  شهاب اسعد الشهاب 112120199  .5

  شيماء عويد العلي 112120209  .6

  علي حسن الخلف 112120059  .7

  عمار عبد الجبار  الدرويش 112120208  .8

  قصي عبدالحميد الحاج احمد 112120061  .9

  كبرئيل جورج حنا 112119207  .10

  معاذ حسن العلي 112219323  .11

  هيمن عمران السيد 112120040  .12

 

                         

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)مرسم القـــاعــــــة

 
 4/2/2023السبتاليوم والتاريخ : تخطيط التنظيم العمراني اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-9.30: التوقيت   الهندسة المعماريةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي



  االء فوزي ادريس 151218033  .31

  أالن بدرالدين سليمان 151118116  .32

  المعتز  محمد  كلش 151117044  .33

  اليمامه موفق الحسين 151118129  .34

  ايمن هواش السليمان 151117051  .35

  جين  ياسر  سروخان 151117034  .36

  رفاه مروان مخلف 151118145  .37

  عادل سليمان درويش 151118180  .38

  فيان وليد شيخو 151218013  .39

  ماهر  عبدالغفور حج خضر 151216002  .40

  محمد ابراهيم الحمد 151118181  .41

  محمد عبدالرحيم محمد 151118126  .42

  منال علي العويس 151218009  .43

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1)مرسم القـــاعــــــة

 
 4/2/2023السبتاليوم والتاريخ : 7التصميم المعماري  المقرر :اسم 

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 14.00-9.30: التوقيت   الهندسة المعماريةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ايمان  بشير  المحمود 151117019  .1

  عبدالكريمميالن مصطفى  151118111  .2

  نرمين  عزالدين  االحمد 151117048  .3

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                                        

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (26) القـــاعــــــة

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ : 2قواعد اللغة االنكليزية  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   اللغات الحية والعلوم اإلنسانيةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  ابراهيم محمدسراج عثمان 131119295  .44

  افين فيروز حاج احمد 131119260  .45

  محمد عبدالرحيمبارين  131119284  .46

  دلير بشير محمد 131119264  .47

  رشا فاضل ضامن 131119275  .48

  رنكين أنور حج يونس 131119290  .49

  رونيزا وليد عبدهللا 131119294  .50

  زينب رمضان يحيى 131219358  .51

  ستير جمعه حميد 131119301  .52

  عبدهللا حمزه حمندي 131119213  .53

  فنار منصور اوسي 131118208  .54

  فيان عزيز يوسف الحجي 131119291  .55

  لهنك آزاد حسين 131119272  .56

  نجم الدين عبد هللا العبد هللا 131119253  .57

  هيلين خليل أحمد 131119225  .58

  يزن عاصم عيسى 131119297  .59

                       

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (26) القـــاعــــــة

 
 4/2/2023السبت اليوم والتاريخ : إلى النقد األدبيمدخل  اسم المقرر :

 األولى الفترة أالمتحانيه : رمز المقرر :  

 11.30-9.30: التوقيت   اللغات الحية والعلوم اإلنسانيةكلية  : 
 

رقم 

 الجلوس
 التوقيع اسم الطالب الرقم الجامعي

  الند ماجد اسماعيل 131219364  .1

  يوسفامنه خيرالدين  131119276  .2

  اهين الزكين خليل 131119296  .3

  غاده محمود الملي 131219362  .4

  ماهي محمدصالح محمد 131119256  .5

  نازدار شيرين اوسي 131119208  .6

  هيام محمدعلي مجدو 131119216  .7

                       

 عدد الغياب   : )         (                                   عدد الحضور : )        (                                

 

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

 

 

 

 

 
 


