
  جاهعة جكريث
 كلية اهلندسة

 قسن امليكانيك
 (2016– 2017)الدور االول للعام الدراسي  النهائي / هححانالا نحائج على اتاالعرتاضنحائج 

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة المرحلة اسم الطالب ت
 مطابق ضعيف ضعيف 1الرياضيات  االولى ايالف رمضان فارس 1

 االولى زينب وليد عزيز  2
 مطابق ضعيف ضعيف 1الرياضيات 

 مطابق متوسط متوسط هندسة معادن
 مطابق ضعيف ضعيف 1الرياضيات  االولى عيسى رعيد عايد 3
 مطابق ضعيف ضعيف هندسة المعادن االولى ليث محمد احمد 4

 االولى محمد عادل مجيد 5
 مطابق ضعيف ضعيف 1الميكانيك الهندسي 
 مطابق ضعيف ضعيف هندسة المعادن

 مطابق ضعيف ضعيف مقاومة المواد الثانية احمد صباح احمد 6

 الثانية انمار عالء احمد 7

 مطابق ضعيف ضعيف 2الرياضيات 
 مطابق ضعيف ضعيف 1ميكانيك الموائع 
 مطابق ضعيف ضعيف مقاومة المواد

 مطابق ضعيف ضعيف 2برمجة الحاسبات 

 الثانية اورهان نجيب كريم 8
 مطابق ضعيف ضعيف 1ميكانيك الموائع 
 مطابق ضعيف ضعيف مقاومة المواد

 

 



 

  جاهعة جكريث
 كلية اهلندسة

 قسن امليكانيك
 (2016– 2017)الدور االول للعام الدراسي  النهائي / هححانالا نحائج على نحائج االعرتاضات

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة المرحلة اسم الطالب ت
 مطابق ضعيف ضعيف 2ميكانيك هندسي  الثانية بشتوان ولي اسماعيل 9

 الثانية جاسم احمد جاسم 11
 مطابق ضعيف ضعيف 1ميكانيك الموائع 
 مطابق ضعيف ضعيف رسم ميكانيكي

 مطابق ضعيف ضعيف 2ميكانيك هندسي  الثانية غسان صبار بدوي 11
 مطابق ضعيف ضعيف 1ميكانيك الموائع  الثانية مهند محسن فارس 12

 الثانية همام جاسم محمد 13
 مطابق ضعيف ضعيف 2رياضيات 

 مطابق ضعيف ضعيف مقاومة مواد
 مطابق ضعيف ضعيف نظرية مكائن الثالثة الحسين عمي محمد 14

 الثالثة عزت عبداهلل عبد الرحمن 15

 مطابق ضعيف ضعيف نظرية مكائن

 مطابق ضعيف ضعيف تحميالت هندسية

 مطابق ضعيف ضعيف مكائن احتراق

 مطابق ضعيف ضعيف انتقال حرارة

 مطابق ضعيف ضعيف عمميات تصنيع

 2ميكانيك هندسي 
 مطابق ضعيف ضعيف )عبور(



  جاهعة جكريث
 كلية اهلندسة

 امليكانيكقسن 
 (2016– 2017)الدور االول للعام الدراسي  النهائي / هححانالا نحائج على نحائج االعرتاضات

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة المرحلة اسم الطالب ت
 مطابق ضعيف ضعيف 1تصميم  الثالثة عمي احسان عمي 16

 الثالثة محمد جاسم فارس 17
 مطابق ضعيف ضعيف تحميالت هندسية
 مطابق ضعيف ضعيف احصاء هندسي

 الثالثة رعد شهاب احمد 18

مقاومة المواد 
 مطابق ضعيف ضعيف )عبور(

 1ميكانيك الموائع 
 مطابق ضعيف ضعيف )عبور(

 الثالثة منهل قاسم خميس 19

 مطابق ضعيف ضعيف انتقال حرارة
 مطابق ضعيف ضعيف 1تصميم 

 مطابق ضعيف ضعيف 2عمميات تصنيع 
 مطابق ضعيف ضعيف مكائن احتراق
 مطابق ضعيف ضعيف احصاء هندسي
 1ميكانيك الموائع 

 مطابق ضعيف ضعيف )عبور(

 الثالثة هيثم عادل حسين 21
 مطابق ضعيف ضعيف 2عمميات تصنيع 
 مطابق ضعيف ضعيف مكائن احتراق



  جاهعة جكريث
 اهلندسةكلية 

 قسن امليكانيك
 (2016– 2017)الدور االول للعام الدراسي  النهائي / هححانالا نحائج على نحائج االعرتاضات

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة المرحلة اسم الطالب ت
 مطابق ضعيف ضعيف اهتزازات الرابعة احنف قيس يوسف 21
 مطابق ضعيف ضعيف محطات قدرة الرابعة زين العابدين جيمر شيروان 22
 مطابق ضعيف ضعيف محطات قدرة الرابعة رافد نزال جوهر 23

 الرابعة سحر عادل رشيد 24
 مطابق ضعيف ضعيف اهتزازات

 مطابق ضعيف ضعيف محطات قدرة
 مطابق ضعيف ضعيف 2تصميم 

 مطابق ضعيف ضعيف قدرةمحطات  الرابعة محمد مصطفى عبد الكريم 25
 مطابق ضعيف ضعيف محطات قدرة الرابعة عمي صاحب جمعة 26

 الرابعة يوسف هاشم حسين 27
 مطابق مقبول مقبول 2تصميم 

 مطابق جيد جيد مواد هندسية
 مطابق جيد جدا جيد جدا مشروع هندسي

 
 
 
 



  جاهعة جكريث
 كلية اهلندسة

 قسن امليكانيك
 (2015– 2016)الدور االول للعام الدراسي  النهائي / هححانالا نحائج على االعرتاضاتنحائج 

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة  المرحلة اسم الطالب ت
 مطابق جيد جيد انتقال حرارة دراسات عميا)قدرة( عبد الرزاق محمد صالح 1
 مطابق متوسط متوسط انتقال حرارة دراسات عميا)قدرة( عبد الغفور محمد هاشم 2
 مطابق جيد جدا جيد جدا انتقال حرارة دراسات عميا)قدرة( يحيى فرج طه 3
 مطابق ضعيف ضعيف ترايبولوجي دراسات عميا)تطبيقي( احمد ياس خضر 4
 مطابق ضعيف ضعيف ترايبولوجي دراسات عميا)تطبيقي( محمد حامد محمد 5

 

 

 

 اللجنة االمتحانية                                                          


