
ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها 30F اية محمد كلمراد مامةخان1

F وپRنج35احمد كمال عثمان قادر2

بيست وش(ش26ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 بيست وچار24االء حسام حس8-

يف5 ,a بيست وچار24بارَيزة عبدالواحد ادريس

F وF. 33پاوان يونس مالاحيا6

ت(نها بيست20تابان منصور پولص منصور7

بيست وي(ك21دا7n مخلص صليوة حيدو8

بيست  ودوو22ديالن رفيق خ7r حسن9

F ودوو32ديمه ن فرحان رحمن10

F وي(ك31رنا  عبد الكريم أبراهيم11

F وچار34زينب ايمن عبدالستار12

بيست  ودوو22سارا رحمان خدر رحمان13

بيست وF. 23سارا صابر سليمان ع}14

بيست وF. 23سامان خ|َو عزيز عبداللة15

بيست وه(شت28سَوز قارةمان رشيد حمد16

ت(نها بيست20سياكو حيدر سليم17

بيست وش(ش26شاكار شوان ع} قادر18

بيست  ودوو22شهرة نزار صديق19

F ودوو32ع} جليل جالل غائب20

21 7 ح(ڤدە17فاطمة احمد حمدام8-

ح(ڤدە17فراس محمد رشيد22

E/C  چوار Üáئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشå, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Communication Engineering-II



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

E/C  چوار Üáئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشå, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Communication Engineering-II

F ودوو32لنجة عبداللة احمد23

بيست وح(فت27محمد كلö ع}24

F وش(ش36هادى محمد عمر25

بيست وF. 23هةستيار هةژار اسماعيل26

Not Requestedهدير صفوك احمد27

ت(نها 30Fهه ژار جميل بازيد28



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست ونۆ29 اية محمد كلمراد مامةخان1

R وه(شت38احمد كمال عثمان قادر2

يازدە11ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 پازدە15االء حسام حس8-

يف5 زة عبدالواحد ادريس ],
َ
ت(نها بيست20باري

دە13پاوان يونس مالاحيا6 7 -
س/.

دە13تابان منصور پولص منصور7 7 -
س/.

 مخلص صليوة حيدو8
7

lت(نها بيست20دا

بيست وح(فت27ديالن رفيق خ7n حسن9

بيست وپsنج25ديمه ن فرحان رحمن10

بيست ونۆ29رنا  عبد الكريم أبراهيم11

ت(نها چل 40زينب ايمن عبدالستار12

ت(نها بيست20سارا رحمان خدر رحمان13

14zپازدە15سارا صابر سليمان ع

پازدە15سامان خ}َو عزيز عبداللة15

R وR. 33سَوز قارةمان رشيد حمد16

out of 100سياكو حيدر سليم17

دە13شاكار شوان عz قادر18 7 -
س/.

دە13شهرة نزار صديق19 7 -
س/.

بيست وه(شت28عz جليل جالل غائب20

21 7 ت(نها بيست20فاطمة احمد حمدام8-

ت(نها بيست20فراس محمد رشيد22

R وچار34لنجة عبداللة احمد23

24zع Öح(ڤدە17محمد كل

بيست وپsنج25هادى محمد عمر25

ح(ڤدە17هةستيار هةژار اسماعيل26

out of 100هدير صفوك احمد27

ت(نها بيست20هه ژار جميل بازيد28

E/C  چوار çéئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,R)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشí, ساالن %40

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Computer Architecture



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست وچار24 اية محمد كلمراد مامةخان1

R وپPنج35احمد كمال عثمان قادر2

ت(نها 30Rازيتا خوشم/- احمد3

4 7 ت(نها بيست20االء حسام حس8-

يف5 ,̂ ت(نها بيست20بارَيزة عبدالواحد ادريس 

ت(نها بيست20پاوان يونس مالاحيا6

بيست وح(فت27تابان منصور پولص منصور7

بيست وي(ك21دا7m مخلص صليوة حيدو8

بيست وي(ك21ديالن رفيق خ7q حسن9

بيست وچار24ديمه ن فرحان رحمن10

ت(نها بيست20رنا  عبد الكريم أبراهيم11

بيست وش(ش26زينب ايمن عبدالستار12

ت(نها بيست20سارا رحمان خدر رحمان13

بيست وي(ك21سارا صابر سليمان ع}14

بيست وR. 23سامان خ|َو عزيز عبداللة15

بيست وش(ش26سَوز قارةمان رشيد حمد16

بيست  ودوو22سياكو حيدر سليم17

بيست وي(ك21شاكار شوان ع} قادر18

بيست وي(ك21شهرة نزار صديق19

بيست ونۆ29ع} جليل جالل غائب20

21 7 بيست وي(ك21فاطمة احمد حمدام8-

ت(نها بيست20فراس محمد رشيد22

بيست وي(ك21لنجة عبداللة احمد23

بيست وR. 23محمد كلÉ ع}24

بيست وش(ش26هادى محمد عمر25

بيست وي(ك21هةستيار هةژار اسماعيل26

Noted Requestedهدير صفوك احمد27

بيست وه(شت28هه ژار جميل بازيد28

E/C  چوار íìئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,R)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشó, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Computer Networking



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست وه(شت28 اية محمد كلمراد مامةخان1

V وپTنج35احمد كمال عثمان قادر2

V ودوو32ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 بيست وح(فت27االء حسام حس8-

يف5 زة عبدالواحد ادريس _,
َ
بيست  ودوو22باري

نۆزدە19پاوان يونس مالاحيا6

بيست وچار24تابان منصور پولص منصور7

 مخلص صليوة حيدو8
7

nبيست ونۆ29دا

V وي(ك31ديالن رفيق خ7p حسن9

بيست وپTنج25ديمه ن فرحان رحمن10

بيست وچار24رنا  عبد الكريم أبراهيم11

V وپTنج35زينب ايمن عبدالستار12

بيست وه(شت28سارا رحمان خدر رحمان13

14yبيست  ودوو22سارا صابر سليمان ع

بيست وپTنج25سامان خzَو عزيز عبداللة15

ت(نها 30Vسَوز قارةمان رشيد حمد16

Not Requestedسياكو حيدر سليم17

بيست وه(شت28شاكار شوان عy قادر18

بيست وV. 23شهرة نزار صديق19

بيست وه(شت28عy جليل جالل غائب20

21 7 بيست وش(ش26فاطمة احمد حمدام8-

بيست وپTنج25فراس محمد رشيد22

ت(نها 30Vلنجة عبداللة احمد23

24yع åبيست وح(فت27محمد كل

V وپTنج35هادى محمد عمر25

بيست وچار24هةستيار هةژار اسماعيل26

Not Requestedهدير صفوك احمد27

V وV. 33هه ژار جميل بازيد28

E/C  چوار íìئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,V)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشó, ساالن( %40

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Communication Systems



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها بيست20 اية محمد كلمراد مامةخان1

T وش(ش36احمد كمال عثمان قادر2

بيست وي(ك21ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 بيست وي(ك21االء حسام حس8-

يف5 زة عبدالواحد ادريس [,
َ
بيست  ودوو22باري

بيست وح(فت27پاوان يونس مالاحيا6

T وي(ك31تابان منصور پولص منصور7

 مخلص صليوة حيدو8
7

mبيست  ودوو22دا

ت(نها بيست20ديالن رفيق خ7p حسن9

بيست  ودوو22ديمه ن فرحان رحمن10

بيست وه(شت28رنا  عبد الكريم أبراهيم11

T وي(ك31زينب ايمن عبدالستار12

بيست وح(فت27سارا رحمان خدر رحمان13

14xوي(ك31سارا صابر سليمان ع T

 عزيز عبداللة15
َ

شازدە16سامان خyو

ز قارةمان رشيد حمد16
َ

ت(نها بيست20سو

T وش(ش36سياكو حيدر سليم17

پازدە15شاكار شوان عx قادر18

T ودوو32شهرة نزار صديق19

بيست وچار24عx جليل جالل غائب20

21 7 بيست وش(ش26فاطمة احمد حمدام8-

بيست وT. 23فراس محمد رشيد22

ت(نها بيست20لنجة عبداللة احمد23

24xع Åنج25محمد كلÉبيست وپ

بيست  ودوو22هادى محمد عمر25

بيست وپÉنج25هةستيار هةژار اسماعيل26

Not Requestedهدير صفوك احمد27

T وش(ش36هه ژار جميل بازيد28

E/C  چوار íìئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,T)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشó, ساالن( %40

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Control Engineering



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست وح(فت27 اية محمد كلمراد مامةخان1

ت(نها چل 40احمد كمال عثمان قادر2

بيست وه(شت28ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 بيست وي(ك21االء حسام حس8-

يف5 زة عبدالواحد ادريس [,
َ
ت(نها بيست20باري

بيست وچار24پاوان يونس مالاحيا6

بيست وپkنج25تابان منصور پولص منصور7

 مخلص صليوة حيدو8
7

oت(نها بيست20دا

بيست وش(ش26ديالن رفيق خ7r حسن9

پازدە15ديمه ن فرحان رحمن10

بيست وش(ش26رنا  عبد الكريم أبراهيم11

بيست ونۆ29زينب ايمن عبدالستار12

} وي(ك31سارا رحمان خدر رحمان13

} وي(ك31سارا صابر سليمان ع|14

 عزيز عبداللة15
َ

بيست وچار24سامان خ{و

ز قارةمان رشيد حمد16
َ

ت(نها بيست20سو

پازدە15سياكو حيدر سليم17

شازدە16شاكار شوان ع| قادر18

ه(ژدە18شهرة نزار صديق19

بيست ونۆ29ع| جليل جالل غائب20

21 7 بيست وش(ش26فاطمة احمد حمدام8-

E/C  چوار ÖÜب(}, ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ

ـاوژمارە نـ

كۆشä, ساالن( %40

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Digital Signal Processing



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

E/C  چوار ÖÜب(}, ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ

ـاوژمارە نـ

كۆشä, ساالن( %40

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Digital Signal Processing

ه(ژدە18فراس محمد رشيد22

بيست وپkنج25لنجة عبداللة احمد23

بيست ونۆ29محمد كلõ ع|24

} ودوو32هادى محمد عمر25

بيست وح(فت27هةستيار هةژار اسماعيل26

Not Requiredهدير صفوك احمد27

بيست و}. 23هه ژار جميل بازيد28



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

F ودوو32 اية محمد كلمراد مامةخان1

ت(نها چل 40احمد كمال عثمان قادر2

F ودوو32ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 F ودوو32االء حسام حس8-

يف5 ,Z ودوو32بارَيزة عبدالواحد ادريس F

بيست وش(ش26پاوان يونس مالاحيا6

بيست وچار24تابان منصور پولص منصور7

ت(نها چل 40دا7m مخلص صليوة حيدو8

ت(نها 30Fديالن رفيق خ7p حسن9

Not Requestedديمه ن فرحان رحمن10

F وچار34رنا  عبد الكريم أبراهيم11

F وح(وت37زينب ايمن عبدالستار12

F وح(وت37سارا رحمان خدر رحمان13

14Éوچار34سارا صابر سليمان ع F

بيست وچار24سامان خÑَو عزيز عبداللة15

ت(نها چل 40سَوز قارةمان رشيد حمد16

Not Requestedسياكو حيدر سليم17

F ودوو32شاكار شوان عÉ قادر18

F وچار34شهرة نزار صديق19

بيست وپàنج25عÉ جليل جالل غائب20

21 7 بيست وپàنج25فاطمة احمد حمدام8-

بيست ونۆ29فراس محمد رشيد22

F ودوو32لنجة عبداللة احمد23

24Éع åوي(ك31محمد كل F

ت(نها 30Fهادى محمد عمر25

F وش(ش36هةستيار هةژار اسماعيل26

Not Requestedهدير صفوك احمد27

F وش(ش36هه ژار جميل بازيد28

E/C  چوار ìîئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشò, ساالن( %20

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Electives



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

F ودوو32 اية محمد كلمراد مامةخان1

چل وپPنج45احمد كمال عثمان قادر2

بيست وش(ش26ازيتا خوشم/- احمد3

4 7 بيست وپPنج25االء حسام حس8-

يف5 F وي(ك31بارَيزة عبدالواحد ادريس _,

ت(نها 30Fپاوان يونس مالاحيا6

F وپPنج35تابان منصور پولص منصور7

F وF. 33دا7p مخلص صليوة حيدو8

ت(نها 30Fديالن رفيق خ7s حسن9

Not Requestedديمه ن فرحان رحمن10

F وچار34رنا  عبد الكريم أبراهيم11

چل وش(ش46زينب ايمن عبدالستار12

F وچار34سارا رحمان خدر رحمان13

14Öوي(ك31سارا صابر سليمان ع F

F وي(ك31سامان خÜَو عزيز عبداللة15

F وي(ك31سَوز قارةمان رشيد حمد16

Not Requestedسياكو حيدر سليم17

بيست ونۆ29شاكار شوان عÖ قادر18

بيست وپPنج25شهرة نزار صديق19

چل ودوو42عÖ جليل جالل غائب20

21 7 بيست وپPنج25فاطمة احمد حمدام8-

F وي(ك31فراس محمد رشيد22

F وپPنج35لنجة عبداللة احمد23

24Öع åنج35محمد كلPوپ F

E/C  چوار êëئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشñ, ساالن( %50

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Microprocessor and Communication Labs



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

E/C  چوار êëئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشñ, ساالن( %50

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Microprocessor and Communication Labs

چل ودوو42هادى محمد عمر25

F ودوو32هةستيار هةژار اسماعيل26

Not Requestedهدير صفوك احمد27

چل وي(ك 41هه ژار جميل بازيد28


