
جامعة ديالى

كلية الهندسة

قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

Aنتائج المرحلة الولى 

النتيجةمشاركالسمت
مكمل√احمد باسم كريم عباس1
ناجح√احمد حسن داخل ضاحي2
ناجح√ادم عبد الرحمن روضان3
ناجح√اسراء مهدي عبد الحسين 4
ناجح√اسعد رحيم منصور حسين5
مكمل√اسماء ضياء يعقوب يوسف6
ناجح√اشتي محمود حسن محمد7
ناجح√آيات رائد محمد ناصر8
ناجح√اية محمد راضي عبدا9

ناجح√ايلف منصور حسين مطر10
ناجح√بهاء جاسم حمود عبد القادر11
مكمل√جعفر محمد حبيب داخل12
مكمل√حسن منعم عبد فرحان13
ناجح√حسين كاظم ناصر حسين14
ناجح√حسين محمد جاسم حسون15
مكمل√حسين محيبس سعودي عساف16
ناجح√حيدر رزاق جاعد برهان17
مكمل√حيدر علء منصور حسين18
مكمل√داود سلمان عبد الحسين كويطع19
مكمل√رفل احسان علي حمادي 20
ناجح√ساره حسن علو حسين21
مكمل√سامر زاهر محمود توفيق22
ناجح√سلم هاشم منديل مفضي23
ناجح√سيف عامر رشيد خلف24
مكمل√صفاء محمد ضياء بدر25
ناجح√صقر نهاد عبد العزيز جبل26
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قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

Bنتائج المرحلة الولى 

النتيجةمشاركالسمت
√طيبه عبد المنعم صالح عباس 1
ناجح√عباس علي طالب يوسف2
ناجح√عبد الرحمن هزبر محمد3
مكمل√علي قاسم مهدي حمودي4
مكمل√علي محسن شنيور هندي 5
مكمل√علي مصطفى محمد عبد 6
ناجح√عمار حسن عبد اللطيف 7
مكمل√فرحان سطا ي حسوني8
ناجح√فلح روكان حسن منير9

مكمل√كارزان ماجد حميد محمود10
ناجح√كاظم جابر يوسف عباس11
مكمل√كاظم جمال جاسم حمودي12
مكمل√كاظم رحيم مظلوم زغير13
ناجح√محمد حمزة علي سلمان14
ناجح√محمد سعد محمد توفيق15
ناجح√محمد صلح سلمان داود16
ناجح√مرتضى فيصل حاشوش 17
ناجح√مريم علي الماس رضا 18
ناجح√مؤمل عبد الكاظم سرحان 19
مكمل√مؤمل فرحان اسماعيل 20
مكمل√ميثاق رياض محمود جابر21
مكمل√ميس عبد المير حمزة 22
ناجح√نورس مكي عبدا عطية23
مكمل√هبة شوكت عبد العزيز24
مكمل√وليد خالد بغيل نخش25
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Aنتائج المرحلة الثانية 



النتيجةمشاركالسمت
ناجح√احسان احمد محي ابراهيم1
مكمل√احمد جميل علي عبدال2
مكمل√احمد خليل عبد عباس3
ناجح√امامة قاسم رزوقي قدوري4
مكمل√اوس خليل ابراهيم فرحان5
مكمل√حسام سلم هادي كاظم6
ناجح√حسنين ماجد مشعل7
ناجح√حسون عبدا جعفر8
مكمل√حنين حسين ناجي اسماعيل9

ناجح√حيدر حسين طارش10
ناجح√حيدر ليث فخري حسون11
مكمل√زين العابدين محمد مطلب ابراهيم12
ناجح√زينب هاشم عبد الكريم جواد13
مكمل√سلسبيل سعدون فرج خاطر 14
ناجح√ضحى رعد حسين15
ناجح√طعمه ابراهيم طعمه محمد 16
مكمل√عبد الحميد مهدي حميد مهدي17
مكمل√علء إسماعيل خزعل18
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قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

Bنتائج المرحلة الثانية 

النتيجةمشاركالسمت
ناجح√علي احسان علي مرشود1



مكمل√علي حامد كاظم عبيس2
مكمل√علي خالد خماس عبدا3
ناجح√علي صباح عبد الرضا كطافه4
ناجح√علي كاظم حسن ناصر 5
ناجح√علي محمد جاسم محمد6
ناجح√علي هادي حنون ساجت7
ناجح√عماد طارق راضي شراد8
مكمل√عمر خطاب ياسين9

ناجح√فاطمة حسين عبد الهادي محمد10
ناجح√قاسم خاير محمد خلف11
مكمل√كاظم حسين عبد الكريم مفتاح12
مكمل√محمد صباح حسين نصرا13
مكمل√مصطفى راضي كاظم عبيس14
مكمل√مها عبد الرحيم احمد15
ناجح√مهند حامد نعمه عبيد16
مكمل√مؤيد صفاء حسين علي17
ناجح√نبيل عبد الكريم حمدان عليوي18
ناجح√نور صباح خليل نجم19
ناجح√ديهاجر رفعت حم20
ناجح√هديل تحسين منشد فيصل21
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نتائج المرحلة الثالثة

النتيجةمشاركالسمت
ناجح√الء ناظم عبد ا ابراهيم 1
ناجح√احمد عدنان جامل2
ناجح√احمد عماد ابراهيم مصطاف3



مكمل√احمد يحيى واشي سكران 4
مكمل√احمد يونس إسماعيل حسين 5
ناجح√ إياد محمد سعيد6
مكمل√إيلف محمد حمد7
مكمل√أيمن حكمت عبد اللطيف8
ناجح√تماره ياسر محمد جاسم 9

مكمل√دعاء رعد عبد الجبار محمود10
ناجح√زمرد نهاد عبد الخالق11
مكمل√سجى زيد مصطفى علي12
ناجح√سناء حامد عبد13
ناجح√شهد سعد جميل مصطفى 14
مكمل√صفا صدام محمود جواد 15
ناجح√ضحى صباح عبد الحميد 16
ناجح√عبدا حسين علي فرمان17
ناجح√فرح حسان حازم بيكان18
ناجح√محمد المين عماد ناظم19
ناجح√محمد عبد المنعم احمد20
مكمل√ محمد علي كامل عبد اللطيف 21
ناجح√محمد قاسم علي22
ناجح√مروة ابراهيم  فاضل حسين23
ناجح√مصطفى عبد الرزاق عبد الحميد 24

مكمل√مصطفى محمد خليل25

ناجح√مهيمن حسين علي26

مكمل√نشوان خضير ياسين27

مكمل√هبة سامي جرمط28

ناجح√هدى صالح احمد29
ناجح√ولء بدر خضير30


