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 اسم الطالب ت
دروس العبور  المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة والمطالبة
 هندسية

انتقال 
 الحرارة

نظرية 
 المكائن

تصميم المكائن 
I 

ميكانيك الموائع 
II 

عمميات 
االحصاء  االمثمية مكائن االحتراق IIالتصنيع 

 الهندسي

 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول متوسط ضعيف ضعيف ضعيف احمد صباح احمد 1
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جيد ٌاسٌن عاٌد احمد 2
 ةناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط جيد جيد متوسط مقبول جيد مقبول جيد جدا   اساور نبٌل محمد 3
 ناجحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط اسراء محمد عمران 4
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد متوسط متوسط متوسط جيد جيد أٌوب عكاب حوار 5

 مستوف مستوف مقبول مستوف مستوف مقبول مستوف مقبول مستوف (رجاسم أحمد جاسم ) 6
 2ميكانيك هندسي 

 متوسط ناجح
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد جيد جيد حسن علً حسن 7
 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول حسٌن احمد كدٌمً 8
 ناجحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول جيد جيد متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا   علي حسيه رويده 9

 ناجحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد جدا   جيد متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط زٌنب ولٌد عزٌز 11
 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط متوسط جيد متوسط مقبول ضعيف متوسط متوسط جيد سٌف الدٌن زٌد لفتة 11
 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف مقبول سٌف الدٌن ظافر سلمان 12
 ناجحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول متوسط جيد متوسط متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول شمس رجب عبدالرحمه 13
 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( شهاب احمد عبد خلٌفة 14
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 اسم الطالب ت
دروس العبور  المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة والمطالبة
تصميم المكائن  نظرية المكائن انتقال الحرارة هندسية

I 
ميكانيك الموائع 

II 
عمميات 
االحصاء  االمثمية مكائن االحتراق IIالتصنيع 

 الهندسي

 مكملة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( وعمه خالد صبا 15
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول صهٌب عمار عارف 16
 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول عبدالرحمن رعد عادل 17
 مكمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول عبدهللا صباح خلٌل 18

 جيد مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول متوسط متوسط عبدهللا عبيد اميه )ع( 19
 2ميكانيك هندسي 

 جيد مكمل
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستوف مستوف مقبول)قرار( مستوف مستوف مقبول)قرار( مستوف متوسط مستوف عبدهللا مطشر عكله )ر( 21
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط عبدهللا نجم عبدهللا  21
الهادي حسه خلفعبد 22  ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول جيد جيد 
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط جيد جدا   عثمان عبد علي  23

 متوسط جيد مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( متوسط مقبول متوسط )ع(عمر احمد مرشد  24
ميكانيك 
 2هندسي

مقاومة 
 ناجح مواد

 مقبول جيد جدا  
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول متوسط جيد عمر خمٌس سعود  25
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 اسم الطالب ت
دروس العبور  المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة والمطالبة
 هندسية

تصميم المكائن  نظرية المكائن انتقال الحرارة
I 

ميكانيك الموائع 
II 

عمميات 
 IIالتصنيع 

االحصاء  االمثمية مكائن االحتراق
 الهندسي

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول مقبول عٌسى رعٌد عاٌد )ع( 26
 ديناميك حرارة

 جيد مكمل
 مكمل  مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول لٌث محمد احمد 27
 ناجح  جيد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط ماهر وسمً حماد 28
 ناجح  جيد جيد جدا   جيد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا   محمد دخٌل حسٌن 29
 ناجح  متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد رجب مرعً محمد 31
 ناجح  امتياز جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   محمد ساجد فخري 31
 ناجح  جيد امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   امتياز محمد طارق مجٌد 32
 مكمل  ضعيف متوسط ضعيف مقبول مستوف مستوف مستوف ضعيف مستوف محمود شهاب احمد )ر( 33

 مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف محمود شوكت حمٌد )ع( 34
 

 مقبول مكمل
 مكملة  متوسط مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول)قرار( حسه خلف محمد مريم 35
 مكمل  مستوف مستوف مقبول)قرار( مستوف ضعيف ضعيف مستوف ضعيف ضعيف مهند محسن فارس )ر( 36
 ناجح  متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول جيد مقبول متوسط متوسط مهٌمن محمد مطلق 37
 ناجحة  جيد متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط جيد متوسط موج عمر طاهر 38
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 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة دروس العبور والمطالبة
 هندسية

نظرية  انتقال الحرارة
 المكائن

تصميم 
 Iالمكائن 

ميكانيك 
 IIالموائع 

عمميات 
 IIالتصنيع 

االحصاء  االمثمية مكائن االحتراق
 الهندسي

 متوسط مستوف مقبول)قرار( مقبول مستوف ضعيف مقبول مقبول مقبول)قرار( (رمؤٌد جاسم حسٌن ) 39
 2ميكانيك هندسي 

 متوسط مكمل
 ةمكمل  مستوف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مستوف ضعيف مستوف ضعيف ضعيف مٌادة حامد عواد )ر( 41
 مكمل  مستوف متوسط ضعيف مستوف ضعيف ضعيف مستوف مقبول)قرار( مقبول)قرار( هاوكار جمعة محمد )ر( 41

 متوسط متوسط مقبول)قرار( متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول (رهمام جاسم محمد ) 42
ميكانيك 
 2هندسي 

 مكمل ديناميك حرارة
 مقبول جيد

 مستوف فمستو  ضعيف مستوف ضعيف مستوف مستوف مقبول مستوف (رٌاسٌن هانً ٌاسٌن ) 43
  

 مكمل
 مقبول متوسط

 2102-2102مؤجمة لمعام الدراسي  )ع(اٌالف رمضان فارس  44
 ناجحة 

 مقبول )قرار(

 2102-2102مؤجل لمعام الدراسي  (ر)قٌصر غازي علً  45
 

 ناجح
 متوسط

 
 

 اللجنة االمتحانية


