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 رياضيات االسم ت
التحليلية 

والفيسياو

 ية

خىاص 

النفط 

 والغاز

جريان 

 المىائع
الكهربا

 ئية
احصاء 

 واقتصاد
المىاد 

 الهندسية
لغة 

 عربية
اللغة 

 االنكليسية
 النتيجة

احمد حسين قاسم  1
 الزم

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول متوسط جيد مقبول مقبول متوسط مقبول

احمد دخيل فرج  2
 لجنة

 ناجح متوسط جيد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول

احمد عبدالزهرة  3
  برهان دبعون

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول جيد مقبول

اساور يوسف رضا  4
 هاشم

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول جيد مقبول

اسالم محمد حمد  5
 عباس

 ناجح جيد جدا جيد جدا متوسط جيد متوسط مقبول متوسط جيد متوسط

 ناجح فيمستو مقبول فيمستو باقر كريم ناصر 6

جودت كاظم محمود  7
  ماضي

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط

حسام خليبص  8
  ارحيل سفاح

 ناجح جيد جيد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد مقبول

حسين علي جمعة  9
  حمود

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط

حسين فاهم محسن  11
  عويد

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط جيد مقبول

خالد شجيل فرج  11
  زيدان

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد مقبول جيد متوسط

رحيم جميل لفتة  12
 راضي

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جيد مقبول

ريبازدلشاد صديق  13
  رضا

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط

زهور حمزة مجيد  14
  كاظم

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط جيد متوسط
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زينب علي عدنان  15
  كمال

 ناجح جيد جيد جدا مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط جيد متوسط

سعد خلف زعيان  16
  احمد

 ناجح متوسط جيد مقبول جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط

سلوان فيصل ضايع   17
  محمد

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول

صالح ثاير بريسم  18
  عبد

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط

عايد عودة سفيح  19
  ناصر

 ناجح متوسط جيد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط

عباس حسين عيدان  21
  عباس

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط جيد متوسط

عبدهللا عادل كاظم  21
  عبدهللا

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول جيد متوسط

عبدهللا نعمة عاصي  22
  لفتة

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد مقبول

عبدهللا والء جواد  23
 جابر

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جيد مقبول

عثمان  رشيد حسين  24
  سلمان

 ناجح متوسط جيد مقبول مقبول جيد جيد متوسط جيد متوسط

علي ناظم شعالن  25
 عزيز

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول

فارس احمد ذياب  26
  خلف

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط جيد متوسط

محمد باسم حميد  27
 عبد

 ناجح جيد جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط جيد مقبول

محمد ثامر عبيد  28
 محيسن

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط
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محمد جاسم نعمة  29
 عطية

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط

محمد جميل مزيد  31
 بدر

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط

محمد خالد حمد  31
 عبدهللا

 ناجح متوسط جيد مقبول جيد متوسط متوسط مقبول جيد متوسط

محمد رضا حمود  32
 عبدالحسن

 ناجح جيد جيد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط

محمد صالح محمود  33
 علوان

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد مقبول

محمد عدنان احمد  34
 حسين

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول

مروة محمد كاظم  35
 شالل

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط

مصطفى يوسف  36
 يعقوب يوسف

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول جيد مقبول

موج مهيب سلمان  37
 علي

 ناجح امتياز امتياز جيد جيد جيد جيد جيد امتياز جيد

ميالد خلف نجم  38
 عبدهللا

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد متوسط جيد جدا جيد

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد مقبول جيد جيد نبأ فتحي علي سعيد 39
همام حمد صالح  41

 علي
 ناجح متوسط جيد جدا مقبول متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط

 ياسر علي عبد 41
 الحسين

 ناجح جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد مقبول جيد متوسط

يوسف عبد هللا احمد  42
 عبد هللا

 ناجح جيد امتياز جيد متوسط جيد جيد متوسط جيد جدا جيد

 




