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 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

تحميالت  تيجةالن دروس العبور والمطالبة
نظرية  انتقال الحرارة هندسية

 المكائن
تصميم 
 Iالمكائن 

ميكانيك 
 IIالموائع 

عمميات 
 IIالتصنيع 

مكائن 
االحصاء  االمثمية االحتراق

 الهندسي

 متوسط متوسط ضعيف متوسط ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول احسان عطا جاسم  1
 رسم ميكانيكي

 مكمل
 *مقبول

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول احمد إسماعيل إبراهيم  2
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط متوسط جيد متوسط *مقبول متوسط مقبول مقبول احمد نزهان عبيد  3
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد متوسط جيد متوسط ضعيف متوسط متوسط مقبول أالء يعقوب يوسف  4
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد مقبول* متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول أنغام قاسم حسين  5
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول* ضعيف مقبول* مقبول* مقبول اورهان نجيب كريم  6
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد مقبول* متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف ايمان كنعان عبد الرحمن  7
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد جيد جيد متوسط مقبول متوسط جيد جدا متوسط برهان محمد دحام  8
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد ضعيف متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف بشتوان ولي اسماعيل  9

 حجب جاسم احمد جاسم  11

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد مقبول جيد جيد مقبول متوسط متوسط متوسط  حاتم جامل علي 11
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول* متوسط مقبول* حسام عبدالسالم محمد  12
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد متوسط جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول* مقبول حسين علي احمد  13
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 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة دروس العبور والمطالبة
نظرية  انتقال الحرارة هندسية

 المكائن
 تصميم
 Iالمكائن 

ميكانيك 
 IIالموائع 

عمميات 
 IIالتصنيع 

مكائن 
االحصاء  االمثمية االحتراق

 الهندسي

 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط متوسط مقبول* متوسط مقبول مقبول* مقبول ضعيف مقبول رسل ناجح مطلك  14
 ناجحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد جدا متوسط جيد جدا متوسط متوسط د جداجي جيد متوسط رقيه هادي حميد  15
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مقبول ضعيف مقبول* ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ريام اثير حامد  16
 ناجحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول* جيد مقبول ولمقب زينب عطا خيزران  17
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ضعيف ضعيف متوسط مقبول ضعيف متوسط ضعيف مقبول صباح سلمان دلف  18
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد مقبول جيد جيد متوسط د العباس احمد حمي 19
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط عبدالكريم طالب عواد  21
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مطشر عكله عبدهللا  21
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول* متوسط مقبول مقبول عدنان قحطان إبراهيم  22
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد ضعيف جيد جيد مقبول جيد مقبول* مقبول عذراء زيدان خلف  23
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا امتياز جيد عزالدين محمد أحمد  24
 ناجحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد مقبول متوسط متوسط مقبول عفاف هتاف عبداللطيف  25
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول* متوسط متوسط متوسط علي حسين خزعل  26
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 اسم الطالب ت
 اسيةالمواد الدر

تحميالت  النتيجة دروس العبور والمطالبة
نظرية  انتقال الحرارة هندسية

 المكائن
تصميم 
 Iالمكائن 

ميكانيك 
 IIالموائع 

عمميات 
 IIالتصنيع 

مكائن 
االحصاء  االمثمية االحتراق

 الهندسي

 حجب علي طالل عادل  27

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد مقبول جيد جدا مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول عمر رائد حميد  28
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط ضعيف مقبول متوسط مقبول جيد مقبول* مقبول* عمر عادل محمود  29
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جيد جيد جدا متوسط جيد جدا عمر محمد خلف  31
 حجب غسان صبار بدوي  31
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول ضعيف مقبول* مقبول* ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف غفله محمود محمد  32
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط ضعيف جيد جدا ضعيف مقبول مقبول مقبول متوسط  دهللاعب احمد فاطمة 33
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد مقبول جيد متوسط مقبول* متوسط متوسط متوسط كاظم علي كعيبز  34
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - - ضعيف متوسط متوسط - جيد متوسط مقبول خلفاء عماد لمي 35
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد متوسط جيد مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مالك جمعة عويد  36

 حجب ي محمد شريف اصلب 37
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 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة المطالبةدروس العبور و
نظرية  انتقال الحرارة هندسية

 المكائن
تصميم 
 Iالمكائن 

ميكانيك 
 IIالموائع 

عمميات 
 IIالتصنيع 

مكائن 
االحصاء  االمثمية االحتراق

 الهندسي

 حجب )ر(محمد ناظم سلطان  41
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف محمود شهاب احمد  41

 مروان خيرهللا عمر وهيب 42
 حجب

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول* مقبول مصعب عبدالرحمن هويش  43
 حجب مهند محسن فارس  44

 مكمل 2ميكانيك هندسي ديناميك حرارة ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ؤيد جاسم حسين م 45
 ضعيف ضعيف

 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول* ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ميادة حامد عواد  46

 جمعة محمد  هاوكار 47
 مكمل 2ميكانيك هندسي ديناميك حرارة متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف

 مقبول مقبول*
 مكممه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول* متوسط متوسط ضعيف هند صباح خلف  48

 حجب ين هاني ياسين ياس 49

 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول* ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول* يوسف صالح جاسم  51
 

 اللجنة االمتحانية


