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نتائج قسم الهندسة الميكانيكية الكورس الثاني الدور االول الدراسة 

 2020-2019الصباحية للعام الدراسي 

 المرحلة االولى الدراسة الصباحية 
 

 المالحظات   النتيجة  االسم الثالثي  ت
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  ناجح  سرى سعد طه  .8

  ناجح  سناء عبد الحسن سلومي  .9

  مكمل  شهد جاسم حمد    .10

  مكمل  صباح علي يحيى    .11

  ناجح طيبة ضياء عبد الرزاق   .12
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  مكمل  دوير عباس بليش  .14
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  راسب  عبد هللا حميد حسن   .16

  ناجح عبد هللا سعد محمد   .17

  مكمل  عال ياسر عبد الرحمن   .18
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  ناجح فاطمة ياسين حميد   .22

  مكمل  الخضر قدس إسماعيل عبد    .23

  ناجح كرار غازي عودة   .24

  ناجح محمد حسين إبراهيم    .25

  ناجح مصطفى سعد حبيب   .26

  ناجح منتظر حسن داود   .27

  مكمل  نجم حاتم نجم   .28

  ناجح ياسر صباح حميد    .29

  راسب يونس فلح حسن   .30

 

 

 المرحلة الثانية الدراسة الصباحية 
 

 المالحظات   النتيجة االسم الثالثي  ت

  ناجح اثير سهم فاضل طعمة  1 .1

  ناجح احمد خليل حميد   .2

  ناجح احمد عبد الودود محمد    .3

  ناجح احمد مهدي عطية شويع   .4

  ناجح امير صاحب عبد السالم ابراهيم    .5

  ناجح امير محمد باقر عبد الزهرة نعمة  .6

  ناجح اميره هادي رشيد حسن    .7

  ناجح ايالف رمضان فارس    .8

  ناجح ايه حسن فاضل حسن    .9

  ناجح جعفر صادق محمد سلمان    .10

  ناجح حسين عالء حسين علي  .11

  ناجح حيدر ضياء عبد سدخان    .12

  ناجح زهراء جبار سعدي حسن    .13

  ناجح سارة يوسف ابراهيم    .14

  ناجح سيف كنعان قحطان علوان   .15
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  ناجح ضحى لؤي عبد الستار خضر   .16

  ناجح طه امين علي محمود   .17
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  ناجح عبد هللا محمد صباح مانع    .19

  ناجح عال قاسم عواد لفته    .20

  ناجح علي راسم محمد محمود   .21

  ناجح علي رشيد علي نقي  .22

  ناجح عمار زيد حسن مهدي    .23

  ناجح غزوان فارس محمود    .24

  محجوبة  كوثر عبد الرزاق عباس   .25

  ناجح مالك شاكر عكب صالح   .26

  ناجح ماهر عماد عامر علي    .27

  ناجح محمود عبد السجاد جواد ابراهيم  .28

  مكمل  مريم عدنان سعدون محمود   .29

  ناجح منار وليد عزيز غريب   .30

  ناجح نذير محمد خلف حريجه   .31

  ناجح وسام حبيب مطلب عباس    .32
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 المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية 
 

 المالحظات  النتيجة الثالثي االسم  ت

  ناجح  احمد ابو الهيل هاشم غيالن   .1

  ناجح  احمد مجيد مطر كاطع  .2

  ناجح  اسراء صالح حسن حسين    .3

  ناجح  امنة سالم عباس    .4

  ناجح  ايسر غازي سحاب عبيد   .5

  ناجح  حسن علي حسين جمعة   .6

  ناجح  حيدر انور محمد جمعة   .7

  ناجح  حيدر قاسم علي    .8

  ناجح  ذكرى شمس هللا احمد   .9

  ناجح  رفح فيصل حمادة عطية   .10

  ناجح  زهراء محمد غافل  .11

  محجوبة زيد علي مسلم شاكر   .12

  ناجح  زينب جاسم محمود سبتي    .13

  ناجح  د سارة سرمد راسم محم   .14

  ناجح  خنياب  سرى يوسف عليوي  .15

  ناجح  طيبة علي عبد الستار    .16

  ناجح  طيبه وليد خالد محمد    .17

  ناجح  عبد الرحمن غسان ابراهيم    .18

  ناجح  علي عبد الخالق صالح    .19

  ناجح  علي نافع راضي كاظم  .20

  ناجح  عمر احمد عبد هللا   .21

  ناجح  غفران هاشم اسد علي  .22

  ناجح  كرار زايد عبد غالي   .23

  ناجح  كرار صالل صاحب عبيس   .24

  ناجح  الوين حميد محمد    .25

  ناجح  محمد ثامر يونس عيسى   .26

  ناجح  محمد حسن صباح مطر  .27
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  ناجح  مريم مثنى محمود عزوم  .28

  ناجح  منار رياض محمد   .29

  ناجح  نور الدين سكران محمد   .30

  ناجح  وسام عبد ابراهيم   .31

  ناجح  ياسر جبار عبدالباقي  .32

  ناجح  يقين غالب عبد محمد    .33

  ناجح  يوسف عادل محمود   .34

 

 المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية 
 

 المالحظات  النتيجة االسم الثالثي  ت

  ناجح  االء محمد حميد محمد   .1

  ناجح  احسان عدنان رحيم    .2

  ناجح  احسان كامل سلطان حسين   .3

  ناجح  اركان جاسم محمد محمود  .4

  ناجح  استبرق ياس علي حسن   .5

  ناجح  تقى رحمن درويش حسين    .6

  ناجح  حسن علي حسين محمد   .7

  ناجح  حسن منذر عبد اللطيف    .8

  ناجح  حسين عبد االمير صبري    .9

  ناجح  حمزة محمد علوان   .10

  ناجح  حنين وليد جاسم عباس   .11

  ناجح  حيدر ماهر حبيب سلمان    .12

  ناجح  رسل علي رزوقي ناصر   .13

  ناجح  رعد عبد علي    .14

  ناجح  ماجد حميد حمد ريام   .15

  ناجح  زيد عبد اللطيف    .16

  ناجح  صادق حسن علي    .17

  ناجح  صفا رشيد عبد عليوي   .18

  ناجح  صهيب عصام خالد علي    .19

  ناجح  ضياء محمود عبد هللا    .20

  ناجح  عبد الكريم محمد فليح عبيد    .21

  ناجح  عبد هللا رشيد حميد حسن    .22
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  ناجح  علي صادق مهدي    .23

  ناجح  اكريم احمد سلمان محمد   .24

  مكمل  محمد حسين احمد   .25

  ناجح  محمد عبد هللا جمعة   .26

  ناجح  محمود قاسم فرهود  .27

  ناجح  مصطفى حافظ لطوف احمد   .28

  ناجح  مهند مثنى صالح حميد   .29

  ناجح  ميس ماجد حميد    .30

  ناجح  نغم ناظم عزيز عبد   .31

  ناجح  نوار سالم محمد عبدهللا   .32

  ناجح  المهدي نورة سالم عبد    .33

  ناجح  هديل خليل ابراهيم   .34

  ناجح  هذال راشد عبد الواحد    .35

  ناجح  والء احمد رشيد  .36

 


