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

 / الدور االول 7102 -7102الدراسي: لعام نتائج ا                  

 الرابعةالمرحلة:                                            

   
 

 

 

 

 

 

 النتيجة  اسم الطالب ت

 مكمل احسان عبد هللا مهدي حاجم 0

 ناجح دور أول اخالص جاسم حسين كاظم 7

 ناجح دور أول قرار دور اول اسعد كاظم تايه شاطي 3

 ---- افنان اسماعيل كاظم جواد 4

 ---- امير معين جبر عطية  5

 ناجح دور أول قرار دور اول ايمن ضياء نور حمزه 6

 ناجح دور أول جعفر صباح كاظم مزيعل 2

 ناجح دور أول حسن هادي رحم عبيد 2

 ناجح دور أول حسين احمد رحيم اسماعيل 9

 ناجح دور أول حسين عباس عدنان حسين 01

 أولناجح دور  حنين علي حسين سلطان 00

 مكمل قرار دور اول حنين نبيل جساب جميل 07

 ---- رنين حمزة حامد مطلك 03

 ناجح دور أول رواء محمد كاظم دنان 04
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 ناجح دور أول ريام كاظم مطر حسون 05

 مكمل قرار دور اول زمن علي محسن سرهيد  06

 ---- زهراء حسن كاظم عبد  02

 ناجح دور أول زينب رضا عباس عزيز 02

 ناجح دور أول قرار دور اول سارة داخل رباط سلمان 09

 ناجح دور أول قرار دور اول سارة عبد الكريم شدهان مسير 71

 ناجح دور أول قرار دور اول سرور فائز عبد العباس عصفور 70

 ناجح دور أول صفا حيدر بدر محي  77

 ---- ضحى قاسم عبد عكاب  73

 ---- عباس فاضل عبد الزهره جاسم 74

 ناجح دور أول علي مهدي مظلوم عبد السادة 75

 مكمل قرار دور اول عمر حازم محمود عبد 76

 مكمل قرار دور اول قاسم مظهر مضحي عزاوي 72

 مكمل قرار دور اول كوثر احمد بند فرحان 72

 مكمل قرار دور اول لقاء ماجد جابر طرفه 79
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 قرار دور اولناجح دور أول  محمد عامر جبار عودة 31

 ناجح دور أول مصطفى بجاي سلمان حاجم 30

 ناجح دور أول قرار دور اول مالك حيدر كاظم ياسين 37

 ناجح دور أول نور مهند صباح خليل 33

 ناجح دور أول هديل ماجد كاظم عبد علي 34

 مكمل قرار دور اول يقين مجيد كاظم اسماعيل 35


