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 النتيجة  اسم الطالب ت

 أول دور ناجح سالم ناصر علي احمد 1

 أول دور ناجح هادي كامل هادي احمد 2

 أول دور ناجح فيصل حبيب سعد اسامة 3

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة حسين علي رباح افنان 4

 أول دور ناجح محمود جواد عادل امير 5

 أول دور ناجح كاظم جواد كاظم ايات 6

 أول دور ناجح فيروز كاظم جواد بان 7

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة احمد عيسى عزيز بشرى 8

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة كاظم محمد جاسم بنين 9

 1د قرار( بمادتين)مكمل هادي حمود ياسين تبارك 10

 أول دور ناجح حسن بدري حسين حسن 11

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة موسى الرضا عبد حيدر زهراء 12

 أول دور ناجح ناصر عباس علي عبد زهراء 13

 أول دور ناجح مطلوب هادي مسلم زهراء 14



 جامعة القاسم الخضراء                               
 المنشات الهيدروليكيةقسم   -كلية هندسة الموارد المائية                   

 / الدور االول 2018 -2017الدراسي: لعام نتائج ا                  

 الرابعةالمرحلة:                                             

   
 

 

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة حسون عالوي نعمان سجد 15

 (تحميل مادتين مع مواد ستة)مكمل حسن حسين رزاق سجى 16

 أول دور ناجح خضير غازي حسين صفا 17

 (تحميل بمادة مكمل) 1د قرار أول دور ناجح عنبر حمزة كاظم صفا 18

 1د قرار أول دور ناجح خضير جهادي رحيم ضياء 19

 أول دور ناجح كاظم مهدي صالح هللا عبد 20

 أول دور ناجح الواحد عبد خضر احمد عذراء 21

 أول دور ناجح لفته صالح غالب علياء 22

 أول دور ناجح راضي كريم مهدي علياء 23

 (تحميل مادة مع مواد خمسة) مكمل شناوه حسين صباح غفران 24

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة شبيب نور صاحب فرح 25

 أول دور ناجح جاسم سلمان علي فرح 26

  1د قرار( واحدة بمادة)مكمل نجم مهدي احسان قمر 27

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة جاسم محمد الحسين عبد كوثر 28

 (مواد خمسة) مكمل راشد حميد يوسف محمد 29
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 (تحميل مادة مع مواد بستة) مكمل زويد شنين نجاح مرتضى 30

 1د قرار أول دور ناجح علي حسين حسن مريم 31

 أول دور ناجح عليوي الليل ابو عدنان مريم 32

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة محمود الرضا عبد محمد منتظر 33

 1د قرار أول دور ناجح سنيد سلمان كاظم نرجس 34

 (تحميل واحدة مادة مع مواد بستة)مكمل كاظم حسن حمدي الهدى نور 35

 أول دور ناجح سميدة ثجيل عفات هاجر 36

 الذمة براءة اكمال لعدم محجوبة سعيد الحسين عبد نظام هديل 37

  (واحدة بمادة)مكمل كريم غضبان حسين ورود 38

 أول دور ناجح طويج عباس خضير يوسف 39


