
 

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية

 لم تدرج اسماء الطلبة الذين لم يسلموا براءة الذمة من االقسام الداخلية

 2017-2016اسماء الطلبة الناجحين للمرحلة االولى للعام الدراسي 

 اسم الطالب ت

 ايمن عيدان عبد سليم 1

 حمزة سداد كاظم محمد 2

 ناجي عبود حنين عمار 3

 دنيا نشوان غانم عبد المجيد 4

 رنين حميد مجيد فرحان 5

 زين العابدين عبد الكريم حسن علي 6

 زينب الحوراء عزيز سيالي كمر 7

 علي ثائر كاظم خليل 8

 علي ناصر خليفة حمد 9

 علي وليد جعفر محمد 10

 غادة سرمد صباح نايف 11

 مريم نصر مهدي هاشم 12

 زغير عبود مخورمسلم  13

 امنار بشير فاضل رض 14

 وعد علي حسين عبد 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكنيكية

 لم تدرج اسماء الطلبة الذين لم يسلموا براءة الذمة من االقسام الداخلية

  6201/7201 الول/ الدور ا ثانيةالمرحلة ال اسماء الطلبة الناجحين

 اسم الطالب ت

 اسامة قاسم محمد مشوح 1

 حسن فريد غربي ناصر 2

 حنان عامر محمد علي  3

 رانية احمد محمد مهدي 4

 ريام رحيم جبار شمخي 5

 زينة سعدون حسن علوان 6

 سارة عدي عدنان يحيى 7

 شهد طعمة عبد مهدي 8

رسن عالء عبد الحسين قاسم 9  

 هديل اسعد مكي عباس 10

 

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية

 لم تدرج اسماء الطلبة الذين لم يسلموا براءة الذمة من االقسام الداخلية

 2017-2016الدور االول  /العام/ اسماء الطلبة الناجحين للمرحلة الثالثة
 

 االسم ت

 ارشد سعيد مهدي 1
 تمارة سعد عبد الكريم 2
 حاجمحمزة سعد  3
 حوراء ستار عبد بريدي 4
 داليا احمد محمود 5
 زهراء صالح جبار صالح 6
 عبد الرحمن وليد 7
 علياء قيس محمد 8
 مريم مظفر عبد الوهاب 9



 مصطفى حسين يوسف 10
 يسر زهير خلف 11

 

 2017-2016الدور االول  /طيران/ اسماء الطلبة الناجحين للمرحلة الثالثة

 

 االسم ت

 حيدر عامر باقر 1
 شهد علي حسن 2
 شهد نشأت صبحي 3
 طيف عبد الرزاق 4
 علي أبراهيم مهدي 5
 منتظر بهاء كاظم 6

 

 

 كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكنيكية

 لم تدرج اسماء الطلبة الذين لم يسلموا براءة الذمة من االقسام الداخلية

6201/7201الدور االول  /المرحلة الرابعة / عام اسماء الطلبة الناجحين   

 االسم ت

علي غالم عزيز االء 1  

حسين الرحيم عبد سالم احمد 2  

جاسم محمد سامي بشائر 3  

بثيو يلدا فؤاد جورج 4  

جواد هاشم جليل حسن 5   

الواحد عبد الرزاق عبد فالح حسن 6  

جاسم مزاحم حبيب رامية 7  

هادي سليم عادل ساره 8  

كريم عواد المنعم عبد سارية 9  

حسين علي مثنى سحر 10  



 الحسين عبد صفاء الحسين عبد 11
 احمد

هللا عبد عوده نعيم علياء 12  

كاظم الصاحب عبد كاظم عيسى 13  

سلمان جبر علي كرار 14  

الستار عبد الوهاب عبد اكرم محمد 15  

قنبر احمد عالء محمد 16  

محمود حسين غالم مصطفى 17  

ابراهيم تركي اكرم منار 18  

حسن دعاج رياض نور 19  

كماش عيسى قاسم نور 20  

حيدرجاسم هيثم نورس 21  

رسن جبر حميد وسن 22  

 

 

 

طيرانالمرحلة الرابعة /   

 

 االسم ت

احمد صباح الحكيم عبد داليا 1  

عبد جاسم اياد سرمد 2  

فاخرداخل صباح الدين سيف 3  

مهدي جبار مهدي صابرين 4  

رضا علي كاظم صفا 5  

الرحمن رشيد عبد ابراهيم الرحمن عبد 6  

هللا عبد حسين عادل العرب عز 7  

 

 


