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 المالحظات االسم الرباعي ت

  محمد وليد محمد جاسم  .1
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  نبأ حازم حسن عيسى  .32
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  فنار نجيب ميخا صادق  .44
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 لمالحظاتا االسم الرباعي ت
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  عليسنن علي عاصم   .7

  خليل رحمة عبد القادر عبد الجبار  .8

  شهد ابراهيم حازم ابراهيم   .9

  عبد الرحمن عدي عزيززبيدة س  .10

  محمد زينب خضير اسماعيل  .11

  شهد نصوح صالح احمد  .12

  ابراهيم عبد العزيز محمد حسن  .13

  عزوضياء حسين محمد   .14

  اسماعيل لقاء محمد سليم عباس  .15

  حمزةزينب عباس محمد جميل   .16

  مسره بهنام ججو عازر  .17

  زينب اكرام صديق توفيق  .18

  سعيد رند بهاء الدين غازي  .19

  قاسمموفق يونس  رحمة  .20

  محمودزبيدة عمر عبد الجبار   .21

  خورشيدايالف نبيل مرشد   .22

  محمود عمار ياسر عبد االله  .23

  سعيد الحسن ياسر عبد الرزاق  .24

  مريم خالد الياس داؤد  .25

  حسين مصطفى فارس عبد هللا  .26

  عبد هللا صفاء طه نجم  .27

  زينب جالل كريم محمد  .28

  احمدمروة مروان رشيد   .29

  جيهان خالد بهنام نعوم  .30

  مصطفى رونق طارق عبد القادر  .31

  حسناسراء برهان عزيز   .32

  سعيد الحسين ياسر عبد الرزاق  .33

  مروج صدام زبن حسين  .34

  غفران فارس هاشم حامد  .35

  علي محسن شن اي يشار  .36

  اثير علي محمد حمدان  .37

  محمد محمد احمد يونس  .38

  فلك نهران احمد قدو  .39

  يران جمال كمال عارفم  .40
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 المالحظات االسم الرباعي ت

  جاسم رفل باسل عبد المجيد  .1

  ياسين سرى سعد صالح  .2

  عبد الرحمن زينب علي وعد  .3

  حسين محمد فاضل رشاد  .4

  ياسين سارة ابراهيم فتحي  .5

  لطو منى حميدان مسفوه  .6

  خضر ليديا عماد سعيد  .7

  قرياقوس فادي نجيب ميخائيل  .8

   ابراهيمأمل اسماعيل خليل  .9

  مناوي أسماء خضير محمد  .10

  عزيز زينب محمد  عبد الوهاب  .11

  خضر محمد محمود عباس  .12

  محمود فاضل عباس فاضل  .13

  حامد غفران وضاح أحمد  .14

  عبد هللا ينآمنة ذاكر محي الد  .15

  ا كروميلورد سعد شاب  .16

  عبد هللا فيوليتا امجد يوسف  .17

  محمد نور محمد مشرف  .18

  محمد آالء باسم علي  .19

  طه سجى مقداد هاشم  .20

  امين هدايت نبال اسماعيل  .21

  حسين حنين سعد هللا احمد  .22

  سعيد هيا زيد محمد  .23

  عبد الباقي مصطفى عمر شكيب  .24

  هرطا ميديا مروان هشام  .25

  محمد غفران اسماعيل فتاح  .26

  رجب ريم أحمد محمد  .27

  نوزت عبد الستار ريم نزار أحمد  .28

  عبد هللا صهباء عبد الكريم فتحي  .29

  جوير هيفاء محمد هادي  .30

  حامد رنا رضوان غانم  .31

  خالد عذراء باسل قاسم  .32

  حسن دلمان محمود اسماعيل  .33

  خالد أصيل حسن ابراهيم  .34

  سليمان الغني نور رغيد عبد  .35

  خدر كامل كريم دينو  .36
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  عثمان عال سامي حسين  .37

  محمود أمينة فاضل سليمان  .38

  داود عمر بشار عبد الرحمن  .39

  علي سيف صالح محمود  .40

  عبد القادر نور االسالم مشرق دحام  .41

  جاسم خضر نجالء محمد بشير  .42

  مصطفى شكرية علي حسن  .43

  سليمان فيان حازم جلود  .44

  يونس حمد أمين حسينعلي م  .45

  سليمان فيان حازم جلود  .46

  يونس علي محمد أمين حسين  .47

  عبد الرزاق آالء صالح غانم  .48

  عمير آالء علي احمد  .49
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 المالحظات االسم الرباعي ت

  حسن الم حسينبيرين س  .1

  سليمان باكر خيري حسين  .2

  حسين رضوان محمد مالو  .3

  ابراهيم مصطفى وسام ازهر  .4

  حامد يحيى عبد الكريم يوسف  .5

  جميل اروى مأمون يونس  .6

  احمد ليث نوفل حامد  .7

  حجي ساندي فوزي عسكر  .8

  محي الدينيوسف محمد شمس الدين   .9

  احمد عثمان حذيفة شاكر  .10

  علي م حمادحماد هشا  .11

  علي يوسف قاسم فتحي  .12

  احمد مريم احمد بشير  .13

  محيسن ياسر حسن شطي  .14

  محمد ياسر عمار صديق  .15

  احمد حنين هاشم محمد شريف  .16

  مسلط اسراء مجبل ابراهيم  .17

  حسين شاكر علي حسن  .18

  اسماعيل سبهان احمد محمود  .19

  محمد علي عبد الملك مروان ناظم  .20

  مصطفىالح عمر ماهر محمد ص  .21

  عباس وجدان ابراهيم علي  .22
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  صالح لقمان روكان محمد  .23

  راشد سارة نافع زكي  .24

  رمضان حسن عدنان اسماعيل  .25

  احمد مريم فاروق خليل  .26

  ياسين احمد فرحان احمد  .27

  محمود اية زياد علي  .28

  خضر لبنى ابراهيم عبد هللا  .29

  يوسف مرتضى مهدي صالح  .30

  رحانف محمد حامد ابراهيم  .31

  فارس معتز عماد فائق  .32

  محمداسراء صباح زردة   .33

  مصطفى رهام عماد محمد  .34

  ابراهيم عائشة باسم طالب  .35

  حامد نجم عبد الملك عبد العزيز  .36

  رحيل شعالن عبد عالوي  .37

  خضر اشرف نوفل عمر  .38

  محمداحمد ناصر فاتح   .39

  زينب شمس الدين محسن  .40

  فتاح احمد محمد خان رشيد  .41

  حامد محمد صهيب عدنان  .42

  محمد رياض احمد جاسم  .43
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 المالحظات االسم الرباعي ت

  احمد بدران احمد رشيد  .1

  حارث ياسر إبراهيم محمد علي  .2

  احمد محمود حميد محمود  .3

  بهناماوس الياس شمعون   .4

  محمد يونس سلطان سليمان  .5

  محمود محمد رشيد محمود  .6

  سليمانمرتضى شكر محمود   .7

  اصالة خالد محمد علي خضير  .8

  نهى احمد جاسم احمد  .9

  لمياء حسين مجيد حميد  .10

  هشام محمد علي صالح هزبيد  .11

  شبيل محمود محمد علي هامن  .12

  علي احمد الوهاب عبد مامون  .13

  محمد يدمج جمعة عمر  .14
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  مريم نزيه خليل ابراهيم  .15

  براء خالد زعين رحيم  .16

  رنا عبد هللا محمد يوسف  .17

  شهد زياد طاهر عبد هللا  .18

  عمر ربيع بكر محمود  .19

  هفارس مد هللا عطي هزين  .20

  نور علي حسن عبد هللا  .21

  اسراء خالد فصال عبد الجليل  .22

  عبد الرحمن عبد القادر محمد   .23

  مد صالحعمر حازم مح  .24

  عمار دخيل اسود الياس  .25

  أبو بكر عزيز محمد علي عزيز  .26

  هديل عبد المجيد غازي احمد  .27

  محمد فرات علي عباس  .28

  رسل احمد جاسم حسين  .29

  سارة نجم عبد هللا محمد  .30

  ايالف عبد الجبار شالش حسين  .31

  العزاويمحمد فارس علي   .32

  محمد فائز صالح عبد القادر  .33

  راضي سالم هشام جبر  .34

  مصطفى عطا خزعل شالوخ  .35

  عصام ياسين احمد كايم  .36

  احمد سالم فتحي حسن  .37

  سهى زهير جهاد عبد القادر  .38

  إسماعيل إبراهيم شريف هسار  .39

  يوسف داؤد عبدهللا محمد علي  .40

 

 

  )الدور األول( 2019/2020للعام الدراسي هندسة الميكانيك خريجو كلية الهندسة / قسم  .8

 

 المالحظات السم الرباعيا ت

  عبد الرحمن عبد هللا غسان عبد هللا  .1

  الحكم فالح حسن وحيد  .2

  عبد الوهاب ابراهيم ظاهر ابراهيم  .3

  سفيان جمال خليل زيدان  .4

  علي أحمد ابراهيم خليل  .5

  عبد الرحمن محمد سليمان عبد الكريم  .6

  محمد وعد فرج رحيم  .7

  عدنان حمود حسن علي  .8

  حمد قاسم محمديوسف م  .9
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  علي صميم صديق أحمد  .10

  عبد العليم محمد عذابة مصطفى  .11

  سعود ليث ناظم اسماعيل  .12

  عبد الرزاق محمد عبد الرزاق سعيد  .13

  عبد القادر يونس عمار حمد  .14

  مازن ابراهيم محمود هزبيد  .15

  صبا رياض فتاح عزيز  .16

  معمر عبد هللا سالم عزيز  .17

  سارة خالد سعيد سعد  .18

  مها عقيل محمد حسين  .19

  فرح حسين يونس محمود  .20

  أسيل يوسف ابراهيم أحمد  .21

  أحمد رضوان حسين حمو  .22

  طه أحمد محمد منصور  .23

  مصطفى محمد مشعل مجيد  .24

  ضحى أكرم إبراهيم عبد الكريم  .25

  سليمان اسامة سليمان محمد  .26
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