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

 / الدور االول 7102 -7102الدراسي: لعام نتائج ا                 

 الثانيةالمرحلة:                                            

   
 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة  اسم الطالب ت

0 
 احمد جبار سوادي

 ناجح دور أول

 مكمل قرار دور اول احمد عباس عبد االمير 7

 ناجح دور أول استبرق فاهم محسن 3

 مكمل قرار دور اول االء فيصل شمران 4

 ناجح دور أول الرحمن جبارالبتول عبد  5

 ---- امير جميل ضيدان 6

 ---- ايهاب ضياء محسن 2

 ناجح دور أول بتول حسن صبار 2

 مكمل بتول عباس خليل 9

 ---- ثرى علي حامد 01

 مكمل قرار دور اول حسين رحيم هاشم 00

 ناجح دور أول دعاء حيدر محمد 07

 ناجح دور أول ذو الفقار جبار حميد  03

 ---- رضا كريم صافي  04
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 مكمل قرار دور اول ريم عبد الرحيم داود 05

 مكمل قرار دور اول زهراء محسن عبد علي  06

 مكمل قرار دور اول زينب محمد عبد الحسن  02

 مكمل قرار دور اول زينب نعيم عبد الزهرة  02

 ناجح دور أول سجاد طالب خنياب  09

 ناجح دور أول  عباس ثامر سعد  71

 ---- عالء حسين عباس  70

 ---- علي محمد أحمد  77

 مكمل  غيداء صباح يوسف  73

 ناجح دور أول  فاطمة رياض هادي  74

 مكمل  فاطمة قيس وهاب  75

 ناجح دور أول  لينا علي مسير  76

 ناجح دور أول مجتبى علي فزع  72

 ناجح دور أول  محمد خالد مالك  72

 ناجح دور أول  محمد يوسف هاني  79
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 ---- مصطفى حامد حمزة  31

 مكمل منتظر أحمد حمزة  30

 ناجح دور أول  ميالد مهدي اشناوة  37

 ناجح دور أول  ندى سحاب كرين  33

 مكمل نور حليم عباس  34

 مكمل  نورا عامر حسين  35

 ناجح دور أول  هبة قاسم محمد  36

 مكمل حسن دينار جابر هيبت  32


