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 الصباحيةالدراسات  – مكثفالالكورس  الدور االول / – 2018/2019نتائج المرحلة الثانية 

 النتيجة انكليزي ديمقراطية انشاء مباني حاسبات موائع مساحة ت.خرسانة رياضيات مقاومة االسم ت

 مكمل جيد جيد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول راسب راسب  اسراء احمد عطية 1
 مكمل جيد جيد مقبول جيد متوسط مقبول جيد راسب راسب حسن كامل سلطان 2
 مكمل جيد جدا امتياز متوسط متوسط مقبول مقبول جيد مقبول راسب دعاء عبد الرزاق ابراهيم 3
 مكمل جيد جدا جيد جيد جيد متوسط مقبول جيد جدا راسب مقبول سعد ادريس يونس 4
 مكمل جيد جدا متوسط مقبول متوسط راسب راسب جيد راسب راسب سفانه حسين علوان 5
 مكمل امتياز جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول راسب مقبول سلوى حسن علي 6
 ناجح جيد جدا جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد جدا متوسط متوسط عزام باسم حمزة 7
 مكمل جيد متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول راسب مقبول محمدفاطمة جمال  8
 مكمل جيد جيد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط راسب مقبول محمد باسم احمد 9

 مكمل جيد متوسط مقبول متوسط راسب متوسط جيد راسب راسب محمد ضياء الدين سلمان 10
 مكمل جيد جدا جيد راسب راسب راسب راسب مقبول راسب راسب منى حمد اسعد 11
 مكمل امتياز جيد مقبول مقبول راسب مقبول متوسط راسب راسب نغم حازم رزوقي 12
 ناجح امتياز متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد مقبول مقبول وسام احمد عبد 13
 مكمل مقبول جيد مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب راسب وسام مهدي صالح 14
 مكمل مقبول جيد جدا متوسط متوسط مقبول متوسط جيد راسب مقبول يوسف حسن يوسف 15
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 ةمسائيالدرسات ال -مكثفالكورس ال الدور االول / – 2018/2019نتائج المرحلة الثانية 

 النتيجة انكليزي ديمقراطية انشاء مباني حاسبات موائع مساحة ت.خرسانة رياضيات مقاومة االسم ت

 مكمل مقبول جيد مقبول مقبول راسب راسب راسب راسب راسب بالل فاضل يوسف 1
 مكمل جيد جيد مقبول مقبول راسب مقبول متوسط راسب راسب روكان وسام طه 2
 مكمل جيد متوسط جيد مقبول مقبول مقبول مقبول راسب مقبول طه عبد الستار صالح 3
 مكمل راسب جيد جدا مقبول متوسط راسب مقبول راسب راسب راسب عبد الكريم مصلح حمد 4
 مكمل راسب جيد مقبول مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب عبيده عامر محمود 5
 مكمل مقبول جيد مقبول راسب راسب راسب متوسط راسب راسب فاروق صالح عطية 6
 مكمل متوسط جيد جدا مقبول راسب راسب راسب مقبول راسب راسب يوسف عبد المطلب احمد 7

 


