
 كلية الهندسة/جامعة دياىل
 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

  ال فصل الدراس  )النتائج 
 وىلالمرحلة اال ( 1010-1029)لعام الدراس  ا( / الدور االول ثان 

 

 المالحظات النتيجة االسم ت

  ناجح احمد مصطاف خليل ابراهيم 1

  ناجح اسامة صالح دمحم عبدهللا 2

امي    عبد الكريمارساء هاشم  3   ناجح 

  ناجح حذيفة شهاب احمد مهدي 4

  ناجح حيدر سعد مجيد اسماعيل 5

  ناجح حيدر عامر صابر حسن 6

  ناجح حيدر عالء منصور حسي    7

  ناجح خالد وليد حميد عليوي 8

 بالقرار ناجح ناجح ريام عبد الستار دمحم هادي 9

  ناجح زهراء قاسم جبر نهيب 11

دمحم عبد الرحيم حسن سارة 11   ناجح 

  ناجح سامر زاهر محمود توفيق 12

  ناجح سجاد حسن عل  خالد 13

  ناجح سجاد عبد الحسن طاهر فنجان 14

  ناجح صفاء دمحم ضياء بدر 15

  ناجح ضىح عبد الرزاق نعمان مهدي 16

  ناجح عل  جاسم دمحم احمد 17

  ناجح عل  قاسم مهدي حمودي 18

نجم عبدهللا عبارعل   19   ناجح 

  ناجح عمر عبد السالم يونس عبد الحميد 21

21   
 لم يشارك باالمتحان مكمل فرحان سطاي حسون 

  ناجح لؤي حكمت شالل خلف 22

بريسم دمحم عاص  كريم 23   مكمل 

  ناجح مصطف  دمحم مهدي احمد 14

  ناجح مصطف  معن عمران جميل 25

محمودمنة هللا دمحم شاكر  26   ناجح 

27   
  ناجح نورس هاشم سلطان راص 

  ناجح هبة شوكت عبد العزيز علوان 28

  ناجح هشام رياض عل  مصطف   29

 

 



 كلية الهندسة/جامعة دياىل
 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

  / الدور االولال فصل الدراس  )ال نتائج
 (A) ةنيثاالمرحلة ال( 1010-1029)لعام الدراس  ا (ثان 

 

 المالحظات النتيجة االسم ت

 مكمل بمادة واحدة مكمل احمد حسن داخل ضاح   1

 ناجح بقرار ناجح ضانمادم عبد الرحمن ر  2

  ناجح ارساء مهدي عبد الحسي   حسي    3

  ناجح اسعد رحيم منصور حسي    4

  ناجح اسماء ضياء يعقوب يوسف 5

  ناجح آيات رائد دمحم نارص 6

  عبدهللا اية دمحم 7
  ناجح راص 

  ناجح ايالف منصور حسي   مطر 8

  ناجح بهاء جاسم حمود عبد القادر 9

  ناجح جعفر دمحم حبيب داخل 11

 ناجح بقرار ناجح حسي   كاظم نارص حسي    11

  ناجح حسي   دمحم جاسم حسون 12

  ناجح حسي   محيبس سعودي عساف 13

  ناجح داود سلمان عبد الحسي   كويطع 14

  ناجح رفل احسان عل  حمادي  15

  ناجح زين العابدين دمحم مطلب ابراهيم 16

  ناجح ساره حسن علو حسي    17

  ناجح سعد عبد الكريم محمود مهدي 18

19   
  ناجح سالم هاشم منديل مفض 

  ناجح سيف عامر رشيد خلف 21

 مكمل بمادة واحدة مكمل سيف يارس يحي  سلمان 21

  ناجح العزيز جبل صقر نهاد عبد  22

  ناجح طيبه عبد المنعم صالح عباس  23
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية الهندسة/جامعة دياىل
 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

  / الدور االولال فصل الدراس  )ال نتائج
 (B) ثانيةالمرحلة ال( 1010-1029)لعام الدراس  ا( ثان 

 

 المالحظات النتيجة االسم ت

  ناجح الرحمن هزبر دمحمعبد  1

  ناجح عل  خالد خماس عبدهللا 2

  ناجح عل  محسن شنيور هندي 3

 مادة العبوربناجح  ناجح عل  مصطف  دمحم عبد  4

  ناجح عمار حسن عبد اللطيف حمد 5

  ناجح فالح روكان حسن منب   6

  ناجح كارزان ماجد حميد محمود 7

  ناجح كاظم جابر يوسف عباس 8

  ناجح كاظم جمال جاسم حمودي 9

  ناجح كاظم حسي   عبد الكريم مفتاح 11

  ناجح كاظم رحيم مظلوم زغب   11

  ناجح دمحم حمزة عل  سلمان 12

  ناجح دمحم سعد دمحم توفيق 13

 مكمل بمادة واحدة مكمل دمحم صباح حسي   نرصهللا 14

  ناجح دمحم صالح سلمان داود 15

  ناجح فهدمرتض  فيصل حاشوش  16

  ناجح مريم عل  الماس رضا مشهدي 17

  ناجح مؤمل فرحان اسماعيل ابراهيم 18

  ناجح ميثاق رياض محمود جابر 19

  ناجح ميس عبد االمب  حمزة وادي 21

  ناجح نورس مك  عبدهللا عطية 21

  ناجح وليد خالد بغيل نخش 22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الهندسة/جامعة دياىل
 هندسة القدرة والمكائن الكهربائيةقسم 

  / الدور االولال فصل الدراس  )ال نتائج
  ثالثةالمرحلة ال( 1010-1029)لعام الدراس  ا( ثان 

 

 المالحظات النتيجة االسم ت

  ناجح احسان احمد مىح  ابراهيم 1

  ناجح احمد جميل عل  عبدال 2

  ناجح احمد خليل عبد عباس 3

 لم يشارك باالمتحان مكمل حسي   احمد يونس إسماعيل  4

  قدوري 5
 
  ناجح امامة قاسم رزوق

  ناجح اوس خليل ابراهيم فرحان 6

  ناجح حسني   ماجد مشعل 7

  ناجح حسون عبدهللا جعفر 8

  ناجح حني   حسي   ناحر  اسماعيل 9

  ناجح حيدر حسي   طارش 11

  ناجح حيدر ليث فخري حسون 11

  ناجح جوادزينب هاشم عبد الكريم  12

  ناجح  سلسبيل سعدون فرج خاطر 13

  ناجح ضىح رعد حسي    14

  ناجح  طعمه ابراهيم طعمه دمحم 15

  ناجح عبد الحميد مهدي حميد مهدي 16

  ناجح عبد العزير دمحم يحي   17

 ناجح بمادة العبور ناجح عالء إسماعيل خزعل 18

  ناجح عل  احسان عل  مرشود 19

  ناجح كاظم عبيسعل  حامد   21

  ناجح عل  صباح عبد الرضا كطافه 21

  ناجح  عل  كاظم حسن نارص 22

  ناجح عل  دمحم جاسم دمحم 23

  ناجح عل  هادي حنون ساجت 24

اد 25   رسر
  ناجح عماد طارق راص 

  ناجح عمر خطاب ياسي    26

  ناجح فاطمة حسي   عبد الهادي دمحم 27

  ناجح قاسم خاير دمحم خلف 28

  كامل 29
  ناجح عبيس مصطف  راص 

  ناجح مها عبد الرحيم احمد 31

  ناجح مهند حامد نعمه عبيد 31

 عل   32
  ناجح مؤيد صفاء حسي  

  ناجح نبيل عبد الكريم حمدان عليوي 33

  ناجح نور صباح خليل نجم 34

  ناجح هاجر رفعت حميد 35

  ناجح هديل تحسي   منشد فيصل 36

 

 

 
 



 كلية الهندسة/جامعة دياىل
 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية

   فصل الدراس  )ال نتائج
  الرابعةالمرحلة ( 1010-1029)لعام الدراس  ا( / الدور االول الثان 

 

 المالحظات النتيجة االسم ت

  ناجح  االء ناظم عبد هللا ابراهيم 1

  ناجح شالل احمد عدنان جامل 2

  ناجح ابراهيم مصطافاحمد عماد  3

  سكران 4
  ناجح  احمد يحي  واسر

  ناجح خليل اياد دمحم سعيد  5

  ناجح ايمن حكمت عبد اللطيف عل   6

  ناجح  تماره يارس دمحم جاسم 7

  ناجح دعاء رعد عبد الجبار محمود 8

  ناجح فاضل زمرد نهاد عبد الخالق 9

  ناجح سىحر زيد مصطاف عل   11

  ناجح محسن عبد  سناء حامد  11

  ناجح  شهد سعد جميل مصطف   12

  ناجح  صفا صدام محمود جواد 13

  ناجح  ضىح صباح عبد الحميد 14

 عل  فرمان 15
  ناجح عبدهللا حسي  

 تي   مكمل بماد مكمل عل  خليل ابراهيم سهيل 16

  ناجح فرح حسان حازم بيكان 17

  ناجح دمحم االمي   عماد ناظم 18

  ناجح دمحم عبد المنعم احمد دمحم  19

  ناجح  دمحم عل  كامل عبد اللطيف 21

  ناجح هادي دمحم قاسم عل   21

  ناجح مروة ابراهيم  فاضل حسي    22

  ناجح  مصطف  عبد الرزاق عبد الحميد 23

  ناجح دمحم مصطف  دمحم خليل 14

 عل   25
  ناجح مهيمن حسي  

  ناجح نشوان خضب  ياسي    26

  ناجح سام  جرمطهبة  27

  ناجح هدى صالح احمد 28

  ناجح والء بدر خضب   29
 

 

 

 
 

 


