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 لغة عربية
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )قرار(مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول أثير محمود حمد  1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أالن نجاة سعيد عمر 2
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ايه موفق صبري 3
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براء عبداهلل عبيد  4
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ساجر أحمد صالح 5
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شايان أدهم غريب  6
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف عبداهلل محمد فرحان  7
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عثمان عماد ياسين 8
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوسف ابراهيم عمي  9

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف عمار عبدالرحمن موسى  11
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد مالك ساجت  11
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مصطفى ابراهيم مصمح  12
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف همام ضامن حسين  13
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول متوسط أثير محمود حمد  1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  أالن نجاة سعيد عمر 2
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ايه موفق صبري 3
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )قرار(مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ براء عبداهلل عبيد  4
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ضعيف ساجر أحمد صالح 5
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شايان أدهم غريب  6
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول عبداهلل محمد فرحان  7
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عثمان عماد ياسين 8
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عمي يوسف ابراهيم  9

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف عمار عبدالرحمن موسى  11
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )قرار(مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد مالك ساجت  11
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مصطفى ابراهيم مصمح  12
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( همام ضامن حسين  13
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عمميات تصنيع 
I 

 

 ورش هندسية
I 

 لغة عربية
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف أحمد محمود محيميد  1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاتم أحمد محمد  2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رعد زعال عبداهلل  3
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