
 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحاٌ اننهائي                  
 (صباحي) A املرحهة: االوىل                    

 انتكًيهياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ احمد خميل حميد  1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ باقر صبيح جموب  2

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( حسن جاسم محمد  3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط حسين كامل عبد  4
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف رعد قيس عمار )ر( 5
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف رياض حمد جاسم  6
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف سجاد شامل شاطي  7
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( صفا أحمد فاضل  8
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف عثمان فائق مرس  9
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف عطية جمعة عطية  11
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عمي عبدالسالم جاسم  11
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عادل عبداهلل  12
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول عمر يمماز نورالدين  13
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف محمد أحمد حسين  14
 

 
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 

 

 

                      / انفصم االول نتائج االيتحاٌ اننهائي                  
 (صباحي) A املرحهة: االوىل

 انتكًيهياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي        

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول محمد حسين جاسم  15
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد شوكت عبيد  16
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عباس حسن  17
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 ت

 اسم الطالب
النتيجة النهائية  المواد الدراسية

لمفصمين االول 
  والثاني

 الرياضيات 
I I 

ميكانيك 
 I Iالبرمجة  I Iهندسي 

رسم هندسي 
 I I  ووصفية

ورش 
 I Iهندسية 

هندسة 
 I I كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ احًد خهيم حًيد  1
 ناجحة )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ آيه حطٍ بايس  2
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ باقر صبيح جهوب  3
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ حطٍ جاضى يحًد  4
 راسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ حطيٍ كايم عبد  5
 راسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف رعد قيص عًار )ر( 6
 راسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض حًد جاضى  7
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ضجاد شايم شاطي  8
 ناجحة )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مقبول صفا أحًد فاضم  9

 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عباش رياض يحًد  11
 راسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف عثًاٌ فائق يرش 11
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عطية جًعة عطية  12
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عهي عبدانطالو جاضى  13

 
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االيتحاٌ اننهائي                   
 (صباحي) Aاملرحهة: االول                    

 انتكًيهياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي                  
 انفصم اندراسي انثاني                                   

          
 ت

 اسم الطالب
النتيجة النهائية  المواد الدراسية

لمفصمين االول 
  والثاني

ميكانيك  I Iالرياضيات 
 I Iهندسي 

رسم هندسي  I Iالبرمجة 
 I I ووصفية

ورش 
 I Iهندسية 

هندسة 
 I I كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 الحرارة

 انكميزيةلغة 

 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عًر عادل عبدهللا  14
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول هًاز َورانديٍ عًر ي 15
 راسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف يحًد احًد حطيٍ  16
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف يحًد حطيٍ جاضى  17
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يحًد شوكت عبيد 18
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يحًد عباش حطٍ 19
 راسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول يحًد عبدانكريى فياض  21
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يحًود حايد حًود  21
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطفى كريى يصطفى 22
 ناجح )عبور( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ياضر عباش يحًد  23
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 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 
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 / انفصم االول نتائج االيتحاٌ اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االوىل                   

 انتكًيهياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي          

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ د و أحمد إبراهيم دا 1
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد خميل صالح  2
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول أحمد عبداهلل حسن  3
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف سامر داود خضر  5
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ شاكر محمود عبداهلل  6
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف محمد إسماعيل محمد  13
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ محمد جاسم خمف  14

 
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحاٌ اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االوىل                   

 انتكًيهياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي          

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ محمد هاشم مناع  16
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ منار عبداهلل حميد  17
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رسم هندسي 
 I I ووصفية

ورش 
 I Iهندسية 

هندسة 
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  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 الحرارة

 انكميزيةلغة 

 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ دوأحود إبراهٍن دا 1
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ أحود خلٍل صالح 2
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ أحود ػبدهللا حسي 3
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ اسالم حسي ػلً 4
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ حسي ثاهر حسي 5
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ حسي ػلً تحسٍي 6
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ساهر داود خضر 7
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ شاكر هحوىد ػبدهللا  8
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الصدٌق ػواد ٌاسٍي )ر( 9

 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ػبدهللا هحود اكرم  11
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ػوار رػد ػسل  11
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ػور سؼدوى هصطفى  12
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ فهوً فراس سؼٍد  13
 )عبور(ناجح  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ قحطاى ػداي حود  14
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 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ هجٍد كرٌن حوٍد  15
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط هحود إسواػٍل هحود  16
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ هحود جاسن خلف 17
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ هحود ػرٌوش خلٍفه 18
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ هحود هاشن هٌاع  19
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الوظفر جوال هىلىد  21
 ناجحة )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ هٌار ػبدهللا حوٍد  21
 )عبور(ناجح  ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول متوسط هٌتظر ػبدالحسي دًٍف  22
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ٌاسٍي رؤوف ٌاسٍي  23
 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ــــــــــــــــــــــــــــــ ٌىسف ربٍغ ػبد  24
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