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 المادة الدراسية     
 
 

           سم الطالبا

Advanced  

Engineering 

Analysis 

Antenna 

&Propagation 

DSP fast 

algorithm 

Advanced 

Electrical 

Machines 
Digital Control English I 

  جيد جدا متوسط متوسط  جيد  جيد جدا  جيد  ريمان عيسى احمد 1
  جيد متوسط  متوسط متوسط جيد جيد عامر خميس مصطفى 2
  جيد  راسب  جيد  راسب  متوسط راسب  عبدالرحمن يحيى عمر 3
  جيد متوسط متوسط جيد جيد متوسط  محمود عبدالمجيد عاني 4
  جيد جيد جيد متوسط جيد جدا متوسط عمياء عمي حميد 5
  جيد  جيد جدا  جيد جدا  متوسط  جيد متوسط ليث فاضل عباس 6
 دور تكميمي جيد راسب  جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد  دمحم حميد ابراهيم 7

  جيد  متوسط  جيد جدا  جيد  جيد جدا  متوسط مها منذر شهاب 8

 دور تكميمي متوسط  راسب  جيد  جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  مهند عامر صالح 9

  جيد جدا جيد جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  متوسط  يوسف عزاوي حاجم 01
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 المادة الدراسية     
 
 

           سم الطالبا

Advanced  

Electronics 

Advanced  

Power 

Electronics 

Digital 

Communication 

Advanced 

Power Systems 
Digital Image 

Processing 
English 

  امتياز جيد جدا  جيد  جيد جدا  متوسط  جيد  ريمان عيسى احمد 1
  جيد جدا جيد متوسط متوسط متوسط جيد عامر خميس مصطفى 2
  جيد  متوسط راسب  متوسط  راسب  متوسط عبدالرحمن يحيى عمر 3
  امتياز جيد متوسط جيد جيد جدا  جيد جدا  محمود عبدالمجيد عاني 4
  امتياز متوسط  متوسط جيد متوسط جيد عمياء عمي حميد 5
  امتياز جيد متوسط جيد متوسط جيد ليث فاضل عباس 6
  جيد جدا جيد امتياز جيد متوسط جيد جدا  دمحم حميد ابراهيم 7
  جيد جيد  جيد  جيد متوسط جيد مها منذر شهاب 8
  جيد جدا جيد جدا  جيد جيد متوسط امتياز مهند عامر صالح 9
  جيد جدا جيد جيد متوسط متوسط جيد جدا  يوسف عزاوي حاجم 01

  


