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 النتيجة
 الكترونيك قدرة تحليالت خواص نفط رقميةسيطرة  لغة إنكليزية معالجة إشارة مسيطرات دقيقة معمارية حاسبة IIمعالجات 

 ت اسم الطالب
 التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 1 اكرم زبير إسماعيل جيد متوسط جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جيد ناجح

 2 انفال شاكر محمود مقبول متوسط امتياز جيد جدا امتياز متوسط جيد جدا جيد جدا مقبول ناجح

ةناجح  3 أنوار نعمان عزيز مقبول متوسط جيد جيد جيد مقبول جيد جيد متوسط 

 4 حوراء عبيد حسين مقبول متوسط جيد جدا جيد جدا جيد جدا مقبول جيد جدا متوسط جيد ناجحة

 5 حيدر خلف ونيس مقبول مقبول جيد جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط ناجح

 6 سجاد أحمد عباس مقبول مقبول جيد جيد جدا جيد مقبول متوسط متوسط متوسط ناجح

 7 صفاء فالح حسن ضعيف مقبول جيد متوسط متوسط مقبول جيد متوسط متوسط مكمل

 8 ضحى علي صالح مقبول متوسط جيد جيد جدا جيد متوسط جيد جدا جيد جدا متوسط ناجحة

 9 طيبة احمد حسين مقبول مقبول جيد جدا جيد جيد مقبول جيد جيد متوسط ناجحة

 10 ظافر شرشاب تايه مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد متوسط متوسط ناجح

 11 عبد السالم محسن محمـد ضعيف مقبول جيد متوسط متوسط مقبول جيد متوسط مقبول مكمل

 12 عبدهللا سامي عبدهللا مقبول متوسط جيد جدا جيد جيد مقبول جيد جيد جيد ناجح

 13 عبدهللا عدنان إبراهيم مقبول مقبول جيد جيد جيد مقبول جيد متوسط متوسط ناجح

 14 عبدهللا فخري مجيد مقبول مقبول جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد ناجح

 15 علي عبد الكريم هادي ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول مكمل

 16 فاطمة حكمت حسن متوسط جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد متوسط ناجح

 17 فهد صابر عريبي مقبول متوسط جيد جدا جيد جيد مقبول جيد جيد متوسط ناجح

 18 محجوب علي محجوب مقبول متوسط جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد متوسط ناجح

 19 محمـد جاسم محمـد   مقبول متوسط جيد جيد جيد مقبول جيد متوسط متوسط ناجح

 20 محمـد حسين جاسم  ضعيف مقبول متوسط مقبول جيد ضعيف متوسط متوسط ضعيف مكمل

 21 محمـد عزيز عبود متوسط جيد جيد جيد جيد متوسط جيد جدا جيد جيد جدا ناجح

 22 محمـد منذر عبد جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جيد جدا ناجح

 23 منى أحمد موسى متوسط مقبول جيد جدا امتياز جيد متوسط جيد جيد جيد ناجح

 24 مهند علي حسين مقبول مقبول جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد جيد ناجح

 25 موج قصي عبد الكريم متوسط مقبول جيد جدا جيد جدا جيد جدا متوسط جيد جدا جيد متوسط ناجح

 26 موسى صالح حسن مقبول متوسط جيد متوسط جيد مقبول متوسط متوسط مقبول ناجح

 27 وسام خضر أحمد مقبول متوسط جيد جيد متوسط مقبول جيد متوسط جيد ناجح

 28 ياسر صباح ارحيل مقبول متوسط جيد جدا جيد جيد متوسط جيد متوسط متوسط ناجح

)ت( تبارك جاسم خليل   متوسط         29 

)ت( سجاد حسن عناد   متوسط          30 

 
            


