
ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها بيست20احمد خالد خليل حسن1

پازدە15احمد محمد فرج2

Out of 100پيشنيار مجيد رسول3

̂. 33چرا خورشيد قادر4 ^ و

ت(نها ^30چرَو برايم سَيودين برايم5

بيست وه(شت28خةبات مصط7b محمد  6

̂. 33خ(ول( مخدید خدر7 ^ و

ت(نها ^30راo صدام هياس حمة8

بيست وح(فت27روكان صديق محمد9

^ وپuنج35زارا بيشكو صابر 10

11 7bبيست وچار24سارا سليمان وسمان مصط

^ وپuنجz35هنگ سعدى عبدالرحمن12

ت(نها بيست20صدرالدين ايوب عمر 13

بيست وح(فت27عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- ^ ودوو32فاطمة شاكر پ/-

بيست وش(ش26فواز محمدصالح م~16

ت(نها چل 40كارژير رقيب خ7Å محمد17

بيست ونۆ29كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

^ ودوو32كۆ

ت(نها ^30گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 بيست وچار24محمد حس8-

Out of 100محمد ساالر محمد22

23 7 ^ وچار34محمد zهد ياس8-

^ وش(ش36محمد فرهاد لطيف حسن24

^ وي(ك31محمد يونس طلعت ع~25

26 7bبيست ونۆ29مروان عزيز احمد مصط

بيست وش(ش26مسعود خليل خالد27

7 يابة28 بيست وي(ك21مصط7b صباح حس8-

29 7 ة حسن أم8- Not Requestedنظ/-

^ وچار34نيگا عثمان نورالدين30

بيست ونۆ29يوسف محمود شيخة عبداللة31

^ وي(ك31ئارةزوو عبدالرحمن ع~ رشيد32

^ وي(ك31ئوميد صالح محمد33

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Control Engineering

Power  ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ•§ چوار ,̂ ب(

ـاوژمارە نـ
كۆش®, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها بيست20احمد خالد خليل حسن1

بيست وش(ش26احمد محمد فرج2

Not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

a وش(ش36چرا خورشيد قادر4

بيست وي(ك21چرَو برايم سَيودين برايم5

بيست وه(شت28خةبات مصط7g محمد  6

بيست وچار24خ(ول( مخدید خدر7

بيست ونۆ29راt صدام هياس حمة8

a وي(ك31روكان صديق محمد9

a وح(وت37زارا بيشكو صابر 10

11 7gبيست ونۆ29سارا سليمان وسمان مصط

ه(ژدە18~هنگ سعدى عبدالرحمن12

ه(ژدە18صدرالدين ايوب عمر 13

بيست وچار24عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- بيست ونۆ29فاطمة شاكر پ/-

16Éنۆزدە19فواز محمدصالح م

ت(نها چل 40كارژير رقيب خ7Ö محمد17

ه(ژدە18كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

a وa. 33كۆ

نۆزدە19گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 نۆزدە19محمد حس8-

Not Requestedمحمد ساالر محمد22

23 7 نۆزدە19محمد ~هد ياس8-

a وح(وت37محمد فرهاد لطيف حسن24

25Éبيست وح(فت27محمد يونس طلعت ع

26 7gنۆزدە19مروان عزيز احمد مصط

Not Requestedمسعود خليل خالد27

7 يابة28 ت(نها بيست20مصط7g صباح حس8-

29 7 ة حسن أم8- Not Requestedنظ/-

بيست وه(شت28نيگا عثمان نورالدين30

بيست  ودوو22يوسف محمود شيخة عبداللة31

بيست وح(فت27ئارةزوو عبدالرحمن عÉ رشيد32

ت(نها 30aئوميد صالح محمد33

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Advanced Machines
Power  ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ£¢ چوار ,a)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش¶, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

E وE. 33احمد خالد خليل حسن1

ت(نها 30Eاحمد محمد فرج2

not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

E وش(ش36چرا خورشيد قادر4

بيست ونۆ29چرَو برايم سَيودين برايم5

ت(نها چل 40خةبات مصط7h محمد  6

ت(نها 30Eخ(ول( مخدید خدر7

E ونۆ39راu صدام هياس حمة8

E وه(شت38روكان صديق محمد9

E ونۆ39زارا بيشكو صابر 10

11 7hودوو32سارا سليمان وسمان مصط E

E وE. 33{هنگ سعدى عبدالرحمن12

E وچار34صدرالدين ايوب عمر 13

E ونۆ39عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- E وچار34فاطمة شاكر پ/-

16Å30فواز محمدصالح مE ت(نها

E وح(وت37كارژير رقيب خ7É محمد17

E وح(وت37كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

ت(نها چل 40كۆ

E وه(شت38گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 E وه(شت38محمد حس8-

not Requestedمحمد ساالر محمد22

23 7 E وش(ش36محمد {هد ياس8-

ت(نها چل 40محمد فرهاد لطيف حسن24

25Åوي(ك31محمد يونس طلعت ع E

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Electives

Power  چوار òôئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,E)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشú, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Electives

Power  چوار òôئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,E)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشú, ساالن( %40

26 7hوچار34مروان عزيز احمد مصط E

not Requestedمسعود خليل خالد27

7 يابة28 ت(نها چل 40مصط7h صباح حس8-

29 7 ة حسن أم8- not Requestedنظ/-

E وش(ش36نيگا عثمان نورالدين30

E وE. 33يوسف محمود شيخة عبداللة31

ت(نها چل 40ئارةزوو عبدالرحمن عÅ رشيد32

not Requestedئوميد صالح محمد33



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

چاردە14احمد خالد خليل حسن1

ت(نها بيست20احمد محمد فرج2

Not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

b وي(ك31چرا خورشيد قادر4

b وچار34چرَو برايم سَيودين برايم5

ت(نها دە10خةبات مصط7g محمد  6

b وي(ك31خ(ول( مخدید خدر7

بيست  ودوو22راt صدام هياس حمة8

بيست وچار24روكان صديق محمد9

بيست وش(ش26زارا بيشكو صابر 10

11 7gبيست ونۆ29سارا سليمان وسمان مصط

بيست  ودوو22~هنگ سعدى عبدالرحمن12

ت(نها بيست20صدرالدين ايوب عمر 13

بيست  ودوو22عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- نۆزدە19فاطمة شاكر پ/-

16Çبيست وه(شت28فواز محمدصالح م

b وچار34كارژير رقيب خ7Ñ محمد17

بيست وپàنج25كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

ت(نها 30bكۆ

ت(نها 30bگيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 چاردە14محمد حس8-

Not Requestedمحمد ساالر محمد22

23 7 بيست وچار24محمد ~هد ياس8-

b وچار34محمد فرهاد لطيف حسن24

25Çبيست وح(فت27محمد يونس طلعت ع

26 7g23مروان عزيز احمد مصط .bبيست و

Not Requestedمسعود خليل خالد27

7 يابة28 چاردە14مصط7g صباح حس8-

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

High Voltage Engineering

Power  ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ°† چوار ,b)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش§, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

High Voltage Engineering

Power  ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ°† چوار ,b)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش§, ساالن( %40

29 7 ة حسن أم8- ح(ڤدە17نظ/-

b وb. 33نيگا عثمان نورالدين30

ه(ژدە18يوسف محمود شيخة عبداللة31

بيست  ودوو22ئارةزوو عبدالرحمن عÇ رشيد32

بيست وح(فت27ئوميد صالح محمد33



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها بيست20احمد خالد خليل حسن1

ت(نها بيست20احمد محمد فرج2

Not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

بيست وه(شت28چرا خورشيد قادر4

بيست وd. 23چرَو برايم سَيودين برايم5

بيست وd. 23خةبات مصط7f محمد  6

بيست وه(شت28خ(ول( مخدید خدر7

d ودوو32راr صدام هياس حمة8

بيست وپwنج25روكان صديق محمد9

بيست وd. 23زارا بيشكو صابر 10

11 7fوش(ش36سارا سليمان وسمان مصط d

d وd. �33هنگ سعدى عبدالرحمن12

بيست وي(ك21صدرالدين ايوب عمر 13

بيست وح(فت27عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- بيست وه(شت28فاطمة شاكر پ/-

16Ñودوو32فواز محمدصالح م d

ت(نها چل 40كارژير رقيب خ7Ü محمد17

بيست وح(فت27كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

d وپwنج35كۆ

d وش(ش36گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 بيست وd. 23محمد حس8-

Out of 100محمد ساالر محمد22

23 7 بيست ونۆ29محمد �هد ياس8-

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Power System Protection

Power  چوار õúئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,d)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشü, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , -
كۆل/.

7 ب(نمرە ب( نووس8-

 -
زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.

Power System Protection

Power  چوار õúئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,d)ب

ـاوژمارە نـ
كۆشü, ساالن( %40

d وه(شت38محمد فرهاد لطيف حسن24

25Ñ33محمد يونس طلعت ع .dو d

26 7fودوو32مروان عزيز احمد مصط d

شازدە16مسعود خليل خالد27

7 يابة28 بيست وd. 23مصط7f صباح حس8-

29 7 ة حسن أم8- Out of 100نظ/-

بيست وه(شت28نيگا عثمان نورالدين30

بيست وي(ك21يوسف محمود شيخة عبداللة31

بيست وي(ك21ئارةزوو عبدالرحمن عÑ رشيد32

d ودوو32ئوميد صالح محمد33



ى ئ(ندازيارى ,
-
.

كۆل/

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها بيست20احمد خالد خليل حسن1

ت(نها 30Lاحمد محمد فرج2

Not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

بيست  ودوو22چرا خورشيد قادر4

ودين برايم5
َ
 برايم سي

َ
بيست وL. 23چرو

 محمد  6
7

eبيست وي(ك21خةبات مصط

L وL. 33خ(ول( مخدید خدر7

بيست وش(ش26راs صدام هياس حمة8

بيست وش(ش26روكان صديق محمد9

بيست وش(ش26زارا بيشكو صابر 10

11 
7

eبيست وه(شت28سارا سليمان وسمان مصط

بيست وه(شت28~هنگ سعدى عبدالرحمن12

بيست وي(ك21صدرالدين ايوب عمر 13

بيست وچار24عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- ت(نها 30Lفاطمة شاكر پ/-

16Çنج35فواز محمدصالح مÖوپ L

L وه(شت38كارژير رقيب خ7Ü محمد17

بيست وح(فت27كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

بيست ونۆ29كۆ

بيست وش(ش26گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 بيست وL. 23محمد حس8-

Not Requestedمحمد ساالر محمد22

23 7 بيست وي(ك21محمد ~هد ياس8-

L وL. 33محمد فرهاد لطيف حسن24

25Çبيست وش(ش26محمد يونس طلعت ع

26 
7

eبيست وح(فت27مروان عزيز احمد مصط

Not Requestedمسعود خليل خالد27

7 يابة28  صباح حس8-
7

eبيست  ودوو22مصط

29 7 ة حسن أم8- Not Requestedنظ/-

بيست وش(ش26نيگا عثمان نورالدين30

بيست وچار24يوسف محمود شيخة عبداللة31

بيست وپÖنج25ئارةزوو عبدالرحمن عÇ رشيد32

بيست وش(ش26ئوميد صالح محمد33

 -
.

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/

Power System Analysis

Power  ئ(ندازيارى كارەبا - پۆ•§ چوار ,L)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش®, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

ت(نها 30Fاحمد خالد خليل حسن1

F ونۆ39احمد محمد فرج2

Not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

F وي(ك31چرا خورشيد قادر4

بيست وه(شت28چرَو برايم سَيودين برايم5

ت(نها 30Fخةبات مصط7j محمد  6

F ونۆ39خ(ول( مخدید خدر7

بيست وپwنج25راu صدام هياس حمة8

F وچار34روكان صديق محمد9

F وي(ك31زارا بيشكو صابر 10

11 7jوه(شت38سارا سليمان وسمان مصط F

F وپwنج�35هنگ سعدى عبدالرحمن12

ت(نها 30Fصدرالدين ايوب عمر 13

F ودوو32عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- F وه(شت38فاطمة شاكر پ/-

16Éوچار34فواز محمدصالح م F

F ونۆ39كارژير رقيب خ7Ö محمد17

F وپwنج35كريم رشيد رسول حمد18

F وچار34كَۆڤان كاضم يعقوب19

F وح(وت37گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 بيست وي(ك21محمد حس8-

Not Requestedمحمد ساالر محمد22

23 7 F وي(ك31محمد �هد ياس8-

F ونۆ39محمد فرهاد لطيف حسن24
25Éوح(وت37محمد يونس طلعت ع F
26 7jوه(شت38مروان عزيز احمد مصط F
Not Requestedمسعود خليل خالد27

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Wiring and Installatinos
Power  چوار úùئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش†, ساالن( %40



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Wiring and Installatinos
Power  چوار úùئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,F)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش†, ساالن( %40

7 يابة28 F ودوو32مصط7j صباح حس8-
29 7 ة حسن أم8- Not Requestedنظ/-
ت(نها بيست20نيگا عثمان نورالدين30
ت(نها 30Fيوسف محمود شيخة عبداللة31
بيست وپwنج25ئارةزوو عبدالرحمن عÉ رشيد32
F ونۆ39ئوميد صالح محمد33



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

E ودوو32احمد خالد خليل حسن1

چل وي(ك 41احمد محمد فرج2

Not Requestedپيشنيار مجيد رسول3

E وE. 33چرا خورشيد قادر4

E وچار34چرَو برايم سَيودين برايم5

بيست ونۆ29خةبات مصط7c محمد  6

چل ودوو42خ(ول( مخدید خدر7

E وي(ك31راq صدام هياس حمة8

E وE. 33روكان صديق محمد9

E وپxنج35زارا بيشكو صابر 10

11 7c43سارا سليمان وسمان مصط .Eچل و

چل وي(ك 41{هنگ سعدى عبدالرحمن12

E وي(ك31صدرالدين ايوب عمر 13

E وپxنج35عمر اسماعيل رمضان14

15 7 داود حس8- ت(نها چل 40فاطمة شاكر پ/-

16Éت(نها چل 40فواز محمدصالح م

چل وح(وت47كارژير رقيب خ7Ö محمد17

E وش(ش36كريم رشيد رسول حمد18

ڤان كاضم يعقوب19
َ

ت(نها چل 40كۆ

چل وچار44گيالن رمضان حسن عوال20

7 حمد21 E وچار34محمد حس8-

Not Requestedمحمد ساالر محمد22

23 7 E وه(شت38محمد {هد ياس8-
چل وه(شت48محمد فرهاد لطيف حسن24
25Éوش(ش36محمد يونس طلعت ع E

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Machine Power and Mecra Lab

Power  چوار ùûئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,E)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش°, ساالن( %50



ى ئ(ندازيارى , كۆل/.-

7 ب(نمرە ب( نووس8-

زانكۆى س(الح(ددين - ه(ول/.- 

Machine Power and Mecra Lab

Power  چوار ùûئ(ندازيارى كارەبا - پۆ ,E)ب

ـاوژمارە نـ
كۆش°, ساالن( %50

26 7cونۆ39مروان عزيز احمد مصط E
Not Requestedمسعود خليل خالد27
7 يابة28 E ودوو32مصط7c صباح حس8-
29 7 ة حسن أم8- Not Requestedنظ/-

ت(نها چل 40نيگا عثمان نورالدين
چل وE. 43يوسف محمود شيخة عبداللة
E وي(ك31ئارةزوو عبدالرحمن عÉ رشيد

چل وE. 43ئوميد صالح محمد


