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تحهيالت 

 هندسية

انتقال 
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وحدات 
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انتقال 

 انحرارة

تحهيم 

 عددي

ك يدينام

 انحرارة

انهغة 

 االنكهيزية
 اننتيجة

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا متوسط احمد عبد هللا محمد علً 1

 مكمم جٌد متوسط متوسط ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف احمد هاشم جمعة صجم 2
 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول انمار ارشد ٌوسف احمد 3

 ناجح متوسط متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول بالل عامر كوان عزٌز 4
 مكمم متوسط متوسط مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف جاسم حسٌن جاسم محمد 5

 ناجح متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول جعفر عقٌل هادي حسٌن 6

 ناجح جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول حارث عبد الرحٌم علً سلٌمان 7

 ناجح متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد مقبول مقبول حسن سلٌم ذٌاب حنتو 8

 ناجح جٌد جدا متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد جدا مقبول مقبول حسٌن عالء تركً عطٌة 9

 ناجح متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط حٌدر احمد منهل علً 11

 مكمم امتٌاز متوسط متوسط مقبول متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف سعد عبد الحمٌد عبد المجٌد 11

 مكمم مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف سٌف جحٌل جدعان 12

 ناجح جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط صهٌب جاسم محمد عبد هللا 13

 ناجح متوسط مستوفً جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول طارق عطٌة علً حمد 14

 ناجح مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول احمد عائشة جاسم محمد 15

 ناجح جٌد جدا مستوفً جٌد جدا متوسط متوسط جٌد جدا جٌد متوسط عبد هللا حسٌن علً 16

 ناجح جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد جدا متوسط مقبول عمر جمعة جاسم محمد 17

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط غفران حسٌن احمد حسٌن 18

 ناجح متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول فاطمة مصحب رحمان خلف 19

 ناجح متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مثنى اسماعٌل ابراهٌم جاسم 21

 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول هٌثم هالل عبد دروٌش 21

 ناجح جٌد جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد متوسط متوسط وسام فارس نجرس حسن 22

 ناجح متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط ٌوسف محمد شالل علً 23

 




