
 جامعة القاسم الخضراء                                    
 قسم هندسة ادارة الموارد المائية  -كلية هندسة الموارد المائية                   

 / الدور االول 7102 -7102الدراسي: لعام نتائج ا                   

 الثالثةالمرحلة:                                              

   
 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة  اسم الطالب ت

 مكمل قرار دور اول احسان سهيل عبد هللا 0

 ---- احمد جاسم محمد نور 7

 مكمل احمد حيدر رسول محسن 3

 ناجح دور أول اصالة احسان هادي سعيد 4

 ناجح دور أول ام البنين يوسف عبد الهادي 5

 مكمل قرار دور اول انور حاكم مزهر وادي 6

 مكمل قرار دور اول ايمان حيدر عبد االمير 2

 مكمل قرار دور اول بنين ساجد خضير جابر 2

 مكمل تبارك هاشم محمد سلمان 9

 ناجح دور أول حازم ميثم نعمة ابراهيم 01

 مكمل قرار دور اول حسين فالح صالح مهدي 00

 ناجح دور أول حنين مهدي صالح عبد علي 07

 ناجح دور أول رسل محمد ظاهر يوسف 03

 مكمل قرار دور اول رند جبار كاظم محمد 04
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 مكمل رؤى فاضل عباس حسين 05

 مكمل قرار دور اول زهراء تحسين نعيم حسن 06

 مكمل قرار دور اول زينب ثامر جواد جاسم 02

 قرار دور اولمكمل  زينب حازم كاظم حسن 02

 مكمل قرار دور اول زينب خطاب عبد الجليل 09

 مكمل زينب رزاق جبار كاظم 71

 مكمل قرار دور اول زينب عباس عبد السادة 70

 مكمل قرار دور اول زينب علي عواد كاظم 77

 ناجح دور أول زينة مالك صاحب حسن 73

 مكمل قرار دور اول سالم عالوي جواد محسن 74

 ناجح دور أول قرار غانم نعمة كاظم ضياء 75

 ناجح دور أول علي انعاس جفات عداي 76

 مكمل قرار دور اول غدير عادل كريم 72

 ناجح دور أول قاسم عبد المنعم عبد االمير احمد 72

 ناجح دور أول قرار محمد حسن طعمة كمر 79
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 مكمل قرار دور اول مريم عامر جاسم محمد 31

 ناجح دور أول مهدي صالحمصطفى حامد  30

 ---- مهند كاظم حمزة جاسم 37

 ناجح دور أول نبأ اسماعيل مايع فاضل 33

 ناجح دور أول نورة طارق حمود حسن 34

 ناجح دور أول هبة عبد السادة عفن عسل 35

 ناجح دور أول يونس ابراهيم علي صالح 36


