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 النتيجة النهائية مواد العبور

 ناجح  متوسـط جيـد متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد صبار جوير احمداحمد  1

 ناجح  مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط متوسـط احمد عبيد عبدهللا جاسم 2

 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول احمد مجيد عباس رشيد 3
 مقبولالكترونيك : 

 ضعيف:  رياضيات
 مكمل

 ناجح  امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا   إسراء سعد داود 4

 مكمل  مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول أكرم أحمد حسين 5

 ناجح  جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد امنه هاشم دمحم حسن 6

 ضعيف متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ايمان جعفر قنبر فتاح 7
 ضعيفالكترونيك : 

 ضعيف:  رياضيات
 مكمل

 ناجح  جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد ايمان عادل محمود 8

 مكمل  مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف باسم عبدالرحمن حسن عبد 9

 مكمل  مقبول متوسـط متوسـط ضعيف مقبول متوسـط مقبول تغريد ليث جادهللا 11

 مكمل  ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول ثامر قتيبه عبدهللا 11

 ناجح  مقبول جيد جدا   مقبول مقبول متوسـط جيـد متوسـط ثرى اسماعيل خليل مهدي 12

 مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول حمد حمادة علي 13
 ضعيف:  رياضيات

 ضعيفبرمجة حاسبات : 
 مكمل

 مكمل  مقبول جيـد مقبول مقبول ضعيف متوسـط جيـد خليل ابراهيم رشيد دمحم 14

 ناجح  مقبول جيد جدا   مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط دمحم وهاب مكرم سارة 15

 ناجح  متوسـط جيـد متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد سالم عبد حماد 16

 ناجح  مقبول مقبول متوسـط جيـد متوسـط متوسـط جيـد سعد دمحم جرجس عبدهللا 17

 مقبول جيـد ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول جاسم معد ضاري 18
 رياضيات : مقبول

 : مقبولIمكائن 
 مكمل

 ناجح  متوسـط جيـد متوسـط جيـد مقبول متوسـط متوسـط طه غسان علي حسين 19

 ناجح  مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط خليل ابراهيمعلي  21

 مقبول متوسـط مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول فاطمة طالل حسن حسين 21
 مقبولالكترونيك : 

 ضعيف: رياضيات 
 مكمل

 مكمل  مقبول متوسـط مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول محمود عبدهللا مصطفى 22

 ناجح  متوسـط جيـد متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد ناديه عبدالوهاب يعقوب 23

 مكمل  ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول نرجس يوسف يعقوب 24

 مكمل  مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول نور ثائر احمد 25

 رياضيات : مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف نور رشيد حمد منصور 26

 احصاء هندسي: مقبول 
 مكمل

 مكمل  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف نورالدين نصرت خضير 27

 ناجح  مقبول متوسـط متوسـط جيـد مقبول متوسـط جيـد هديل أحمد سليم عياش 28

 
 10/6/1027في  5/8382بها حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ت مالتي رسب  يحق للطالب الراسب في امتحانات الدور االول المشاركة في امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الموادمالحظة: 

 يحق للطلبة االعتراض على النتائج خالل اسبوع بعد عطلة العيد 

 


