
ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست وح(فت27احمد ع< احمد1

بيست ونۆ29اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

ه(ژدە18االء هندرين ستالر جبار3

بيست وي(ك21ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 ت(نها ]30بروا كاوة م/-

بيست  ودوو22بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 ت(نها بيست20حس8-

ت(نها بيست20زيرةك يوسف ع< احمد8

] و]. 33سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 پازدە15سَول8-

11 7 دە13سيما عباس غرpq حس8- 7 س/.-

Out of 100عبدالغفار عثمان محمد12

بيست وچار24عبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 بيست  ودوو22عش/- غازى اسعد حمد ام8-

CC ب(], ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ�~ چوار

ـاوژمارە نـ
كۆشÉ, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Adaptive Control Systems



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

CC ب(], ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ�~ چوار

ـاوژمارە نـ
كۆشÉ, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Adaptive Control Systems

دە13ع< احمد صالح15 7 س/.-

بيست و]. 23گوران حسن محمد16

حسن17 پازدە15ماري عسكر م/-

ت(نها بيست20محمد وص7ñ عبدالرحمن محمود18
ت(نها بيست20هۆشه نگ عصمت عزيز19



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

A وي(ك31احمد ع< احمد1

A وپIنج35اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

A ودوو32االء هندرين ستالر جبار3

بيست وش(ش26ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 A وA. 33بروا كاوة م/-

A وش(ش36بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 A وپIنج35حس8-

A وچار34زيرةك يوسف ع< احمد8

ت(نها چل 40سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 A وي(ك31سَول8-

11 7 بيست وپIنج25سيما عباس غرrs حس8-

A وي(ك31عبدالغفار عثمان محمد12

بيست  ودوو22عبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 بيست  ودوو22عش/- غازى اسعد حمد ام8-

CC چوار z{ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,A)ب

نــاوژمارە
كۆشÄ, ساالن( %40

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Computer Architecture



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

CC چوار z{ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,A)ب

نــاوژمارە
كۆشÄ, ساالن( %40

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Computer Architecture

بيست وA. 23ع< احمد صالح15

بيست وپIنج25گوران حسن محمد16

حسن17 بيست وش(ش26ماري عسكر م/-

A وچار34محمد وص7ê عبدالرحمن محمود18

A وي(ك31هۆشه نگ عصمت عزيز19



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

A وA. 33احمد ع< احمد1

ت(نها 30Aاسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

A ودوو32االء هندرين ستالر جبار3

A وه(شت38ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 A وچار34بروا كاوة م/-

A وش(ش36بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 A وه(شت38حس8-

ت(نها 30Aزيرةك يوسف ع< احمد8

ت(نها چل 40سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 ل8-
َ

بيست وپpنج25سو

11 7 بيست ونۆ29سيما عباس غرrs حس8-

Not Requestedعبدالغفار عثمان محمد12

ت(نها 30Aعبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 A وش(ش36عش/- غازى اسعد حمد ام8-

ت(نها چل 40ع< احمد صالح15

A وA. 33گوران حسن محمد16

حسن17 A وي(ك31ماري عسكر م/-

 عبدالرحمن محمود18
7

Üوچار34محمد وص A

A وچار34هۆشه نگ عصمت عزيز19

CC چوار ãåئ(ندازيارى كارەبا - پۆ 
,

A)ب

نــاوژمارە
كۆشë, ساالن( %40

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Electives



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

CC ب(>, ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ67 چوار

? ب(نمرە ب( نووس@-

بيست ونۆ29احمد عE احمد1

بيست وپRنج25اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

ت(نها >30االء هندرين ستالر جبار3

> ودوو32ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 > وه(شت38بروا كاوة م/-

بيست ونۆ29بيگةرد زياد طاهر يونس6

? عE عبداللة عباس7 بيست  ودوو22حس@-

> وي(ك31زيرةك يوسف عE احمد8

ت(نها چل 40سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

? عثمان سعدى10 بيست وش(ش26سَول@-

11 ? بيست و>. 23سيما عباس غرvw حس@-

Not Requestedعبدالغفار عثمان محمد12

بيست وه(شت28عبداللة محمد عبداللة قادر13

ـاوژمارە نـ
كۆشâ, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Fundamental of Robotics



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

CC ب(>, ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ67 چوار

? ب(نمرە ب( نووس@-
ـاوژمارە نـ

كۆشâ, ساالن( %40

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Fundamental of Robotics

14 ? بيست وپRنج25عش/- غازى اسعد حمد ام@-

بيست  ودوو22عE احمد صالح15

بيست وپRنج25گوران حسن محمد16

حسن17 بيست و>. 23ماري عسكر م/-

بيست  ودوو22محمد وصó? عبدالرحمن محمود18

بيست ونۆ29هۆشه نگ عصمت عزيز19



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست وي(ك21احمد ع< احمد1

بيست وچار24اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

ت(نها بيست20االء هندرين ستالر جبار3

بيست  ودوو22ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 ت(نها \30بروا كاوة م/-

ح(ڤدە17بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 بيست وچار24حس8-

بيست وچار24زيرةك يوسف ع< احمد8

\ وه(شت38سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 ل8-
َ

دوازدە12سو

11 7 پازدە15سيما عباس غرop حس8-

Out of 100عبدالغفار عثمان محمد12

ت(نها بيست20عبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 پازدە15عش/- غازى اسعد حمد ام8-

ت(نها بيست20ع< احمد صالح15

ت(نها بيست20گوران حسن محمد16

حسن17 چاردە14ماري عسكر م/-

 عبدالرحمن محمود18
7

Äشازدە16محمد وص

CC چوار ÇÉئ(ندازيارى كارەبا - پۆ 
,

ب(\

نــاوژمارە
كۆشà, ساالن( %50

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Industrial Automation



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

CC چوار ÇÉئ(ندازيارى كارەبا - پۆ 
,

ب(\

نــاوژمارە
كۆشà, ساالن( %50

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Industrial Automation

ت(نها بيست20هۆشه نگ عصمت عزيز19



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

بيست وه(شت28احمد ع< احمد1

M وح(وت37اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

ت(نها بيست20االء هندرين ستالر جبار3

ت(نها 30Mايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 M وه(شت38بروا كاوة م/-

بيست وح(فت27بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 ت(نها 30Mحس8-

ت(نها بيست20زيرةك يوسف ع< احمد8

M وش(ش36سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 بيست وM. 23سَول8-

11 7 بيست وM. 23سيما عباس غرpq حس8-

Not Requestedعبدالغفار عثمان محمد12

CC چوار ÅÇئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,M)ب

نــاوژمارە
خوÇ ی(ک(م %40

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Web Programming



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

CC چوار ÅÇئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,M)ب

نــاوژمارە
خوÇ ی(ک(م %40

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Web Programming

بيست وپóنج25عبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 M وي(ك31عش/- غازى اسعد حمد ام8-

ت(نها 30Mع< احمد صالح15

بيست وپóنج25گوران حسن محمد16

حسن17 ت(نها بيست20ماري عسكر م/-

بيست وپóنج25محمد وص7ú عبدالرحمن محمود18

بيست وش(ش26هۆشه نگ عصمت عزيز19



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

A وي(ك31احمد ع< احمد1

A وA. 33اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

A وA. 33االء هندرين ستالر جبار3

چل وي(ك 41ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 A وپZنج35بروا كاوة م/-

A ونۆ39بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 A وچار34حس8-

بيست ونۆ29زيرةك يوسف ع< احمد8

ت(نها پ(نجا 50سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 بيست وپZنج25سَول8-

11 7 نۆزدە19سيما عباس غرrs حس8-

Not Requestedعبدالغفار عثمان محمد12

چل وي(ك 41عبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 A ونۆ39عش/- غازى اسعد حمد ام8-

A وA. 33ع< احمد صالح15

A وي(ك31گوران حسن محمد16

حسن17 بيست وح(فت27ماري عسكر م/-

بيست وه(شت28محمد وص7á عبدالرحمن محمود18

بيست وپZنج25هۆشه نگ عصمت عزيز19

CC چوار åçئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,A)ب

نــاوژمارە
كۆشí, ساالن( %50

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Automation and Robotic Lab



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها بيست20احمد ع< احمد1

بيست وش(ش26اسماعيل عبدالصمد اسماعيل2

بيست وپTنج25االء هندرين ستالر جبار3

Z ودوو32ايوب دلشاد جواد احمد4

زا عبدالكريم5 ت(نها 30Zبروا كاوة م/-

بيست وه(شت28بيگةرد زياد طاهر يونس6

7 ع< عبداللة عباس7 بيست  ودوو22حس8-

بيست وش(ش26زيرةك يوسف ع< احمد8

Z وه(شت38سعد هاشم عبدالرحمن حمد9

7 عثمان سعدى10 ت(نها بيست20سَول8-

11 7 بيست وپTنج25سيما عباس غرqr حس8-

Not Requestedعبدالغفار عثمان محمد12

بيست ونۆ29عبداللة محمد عبداللة قادر13

14 7 بيست وZ. 23عش/- غازى اسعد حمد ام8-

ت(نها بيست20ع< احمد صالح15

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Software Engineering

CC چوار èêئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,Z)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشî, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Software Engineering

CC چوار èêئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,Z)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشî, ساالن( %40

ت(نها بيست20گوران حسن محمد16

حسن17 ت(نها بيست20ماري عسكر م/-

Z وش(ش36محمد وص7ó عبدالرحمن محمود18

ت(نها بيست20هۆشه نگ عصمت عزيز19


