
 الفرع المهني – 0202/0202على الدراسة المسائية  المقبوليناسماء الطلبة 

 قسم الهندسة الميكانيكية

التخصص  اسم الطالب ت

 المهني

 المحافظة الدور المعدل

 صالح الدين االول 52.168 سيارات قتال بيات حسن ياسين  .1

 صالح الدين االول 52.268 ميكانيك حسين علي عبدهللا رجا  .6

 صالح الدين االول 88..56 سباكة احمد عدنان ابراهيم مجيد  .2

 صالح الدين  االول 56.688 ميكانيك عمر حسن دمحم جندل  .4

 صالح الدين االول 5.888. ميكانيك قصي ثامر حمود زيدان  .8

 صالح الدين االول 88.... سيارات عدي صالح جاسم دمحم  .2

 صالح الدين االول 688... سيارات فاضل عبدهللا خلف دمحم  ..

 اربيل االول 2.5.8. ميكانيك عالء عدنان عبدالمجيد يونس  .5

 صالح الدين الثالث 2.5.8. ميكانيك دمحم حاضر حبتور شهاب  .9

 صالح الدين االول 88..4. ميكانيك صالح سالم علي حمد  .18

 صالح الدين االول 4.688. ميكانيك محمود عبدهللا عواد احمد  .11

 الموصل االول 2.168. سباكة علي دمحم روضان حزيران  .16

 صالح الدين االول 6.688. ميكانيك حسين ابراهيم عبدالعزيز حسن  .12

 صالح الدين االول 6.688. سيارات دمحم ندا كليب عكال  .14

 صالح الدين الثاني 6.168. سيارات دمحم عايد شاكر محمود  .18

 صالح الدين االول 8.5.8. معادن يوسف لطيف مجهد عبدهللا  .12

 صالح الدين االول 8.888. معادن محمود علي محمودقصي   ..1

 صالح الدين االول 29.888 ميكانيك جاسم صويلح سلطان سليمان  .15

 صالح الدين الثاني 29.2.8 ميكانيك مشتاق قصي احمد داود  .19

 صالح الدين االول 29.688 سيارات امير هاشم عزت جاسم  .68

 صالح الدين االول 29.146 سيارات  دريد اكرم كردي عمر  .61

 صالح الدين اول 25.888 ميكانيك اياد دمحم ابراهيم خلف  .66

 صالح الدين ثاني 25.2.8 ميكانيك مهند دمحم طه عبيد  .62

 

 

 

 



 الفرع المهني – 0202/0202الدراسة المسائية  في االحتياطاسماء الطلبة 

 قسم الهندسة الميكانيكية

التخصص  اسم الطالب ت

 المهني

 المالحظات المحافظة الدور المعدل

  صالح الدين ثاني  25.888 سيارات خطاب ربيع عايد فنخ  .1

  صالح الدين االول  268..2 سيارات منتصر اسماعيل احمد خماس  .6

  صالح الدين  اول 268..2 ميكانيك قاسم نزهان جدعان حماد  .2

  صالح الدين الثاني 688..2 سيارات عمر منصور عامر منصور  .4

  صالح الدين الثاني  14..22 ميكانيك جاسم دمحم ابراهيم علوان   .8

  صالح الدين الثاني 22.688 ميكانيك دمحم نواف عويد مصلح  .2

  صالح الدين ثاني 88..28 سيارات صادق جمال عائد احمد  ..

  صالح الدين ثالث 28.268 سيارات علي احمد هزاع صالح  .5

  كركوك ثاني  28.2.8 سيارات ابراهيم مطر احمد فرحان  .9

  صالح الدين ثاني  28.2.8 سيارات مضر عبدهللا حسن علي  .18

  كركوك ثاني 28.168 سيارات فؤاد عواد دمحم حمد  .11

 

 

 

 الفرع المهني – 0202/0202على الدراسة المسائية  المقبوليناسماء الطلبة 

 الكهربائيةقسم الهندسة 

التخصص  اسم الطالب ت

 المهني

 المحافظة الدور المعدل

 كركوك االول 52.222 كهرباء ماجد حميد صالح علي  .1

 االنبار االول 5.522. كهرباء دمحم فرحان سليمان حسين  .6

 انبار االول 8.122. كهرباء علي عباس تركي جعاطه  .2

 صالح الدين االول 88..4. كهرباء ياسر دمحم خلف حسين  .4

 صالح الدين االول 4.688. كهرباء احمد درويش حبيب مربط  .8

 صالح الدين االول 88..2. كهرباء غني ارحيم مشرف حمود  .2

 صالح الدين االول 88..2. كهرباء اياد علي محمود حسين  ..

 صالح الدين االول 2.2.8. كهرباء اوس رياض ابراهيم درويش  .5



 صالح الدين االول 2.688. الكترون صالح ابراهيم حمد حسن  .9

 صالح الدين االول 6.2.8. الكترون سلمان حسين كريم عمر  .18

 كركوك االول 6.122. كهرباء دمحم هاشم محمود عبد  .11

 صالح الدين االول 6.168. كهرباء حامد احمد ظاهر مضحي  .16

 صالح الدين االول 6.168. الكترون فؤاد احمد جواد مهيدي  .12

 صالح الدين االول 88..1. كهرباء احمد جاسم دمحم صالح  .14

 صالح الدين الثاني 1.688. الكترون عبدالرزاق علي صالحعبدالرحمن   .18

 صالح الدين االول 88..8. كهرباء صدام عبداللطيف مطني حمود  .12

 صالح الدين الثاني 8.2.8. كهرباء خلدون غانم مجيد حبيب  ..1

 صالح الدين الثالث 8.122. كهرباء سامي شاكر حردان عبدهللا  .15

 صالح الدين الثاني 2.8..2 كهرباء علي اسعد ابراهيم صالح  .19

 صالح الدين الثاني 88..22 كهرباء الحمزة عبدالحكيم اسماعيل ابراهيم  .68

 صالح الدين االول 22.2.8 الكترون فراس جبار عبد مهدي  .61

 صالح الدين الثاني 22.688 كهرباء بسام عبدالجبار عبدهللا علي  .66

 الدين صالح االول 28.2.8 كهرباء عبدالناصر ضيف مخلف حسين  .62

 

 الفرع المهني – 0202/0202الدراسة المسائية  في االحتياطاسماء الطلبة 

 الكهربائيةقسم الهندسة 

التخصص  اسم الطالب ت

 المهني

 المالحظات المحافظة الدور المعدل

  صالح الدين الثاني 28.222 كهرباء عبدالقهار جاسم ارحيم مشرف 1

  صالح الدين االول 28.168 كهرباء عماد سفر عطية احمد 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفرع المهني – 0202/0202على الدراسة المسائية  المقبوليناسماء الطلبة 

 المدنيةقسم الهندسة 

التخصص  اسم الطالب ت

 المهني

 المحافظة الدور المعدل

رسم  امين مظر كامل حمودي  1

 هندسي

 صالح الدين الثاني 25.222

 رسم المأمون فالح حسن جاسم 6

 هندسي

 صالح الدين االول 28.5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


