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 كهية اهلندسة      
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 / انفصم اندراسي املكثف نتائج االيتحان اننهائي  
  (يسائي) املرحهة: انثانية  

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي        

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
 IIالرياضيات 

ميكانيك 
 Iالموائع 

ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
 IIالبرمجة  رسم ميكانيكي مقاومة المواد IIهندسي 

ديمقراطية 
 لغة انكميزية وحقوق انسان

 مكمل مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف محيميد محمود أحمد 1
 مكمل متوسط جيد جدا   مقبول)قرار( مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف  محمد أحمد حاتم 2
 مكمل جيد جيد جيد متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول)قرار( عبداهلل زعال رعد 3
 مكمل ضعيف متوسط متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول ضعيف ضعيف عبداهلل حمود عبداهلل 4
 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  عجيل عمي فرج 5
 مكمل مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول متوسط ضعيف ضعيف  خمف أحمد محمد 6
 مكمل جيد متوسط متوسط مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف مقبول)قرار( كريم حامد محمد 7
 مكمل مقبول متوسط مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  الدين محي عبار ناطق 8
 مكمل مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف ضعيف سمطان موافج نزال 9

 
 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية
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 / انفصم اندراسي املكثف نتائج االيتحان اننهائي  
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 دروس انعبىر

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 2الرياضيات  1الرياضيات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميكانيك هندسي 

1 
ميكانيك هندسي 

2 
رسم هندسي 

 1ووصفية 
رسم هندسي 

 فيزياء المعادن 2ووصفية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مقبول مقبول ضعيف محيميد محمود أحمد 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد أحمد حاتم 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبداهلل زعال رعد 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( مقبول)قرار( ضعيف ضعيف عبداهلل حمود عبداهلل 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول )قرار( ضعيف ضعيف  عجيل عمي فرج 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( مقبول متوسط متوسط  خمف أحمد محمد 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( مقبول )قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كريم حامد محمد 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف  الدين محي عبار ناطق 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ضعيف ضعيف ضعيف سمطان موافج نزال 9
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