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 النفس

 النتٌجة منهج بحث

ابراهٌم عبدهللا خلف  1
 محمد

 ناجح جٌد جدا جٌد امتٌاز متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد

احمد جمعة طٌب لطف  2
 هللا

 7/مكمل ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

3 
 احمد شالل علً محمد

 ناجح جٌد جدا امتٌاز امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا جٌد متوسط جٌد

استبرق طاهر رضا  4
 دلف

 ناجحة جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جٌد

اشواق شوقً ٌونس  5
 ابراهٌم

 ناجحة جٌد جٌد جدا امتٌاز متوسط مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط

امجد طالب جمعة  6
 حمٌد

  4/مكمل ضعٌف متوسط جٌد مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف

أمٌنه جاسم حسن  7
 سعٌد

 ناجحة متوسط جٌد جدا امتٌاز مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط

اومٌد خلٌل محمد  8
 رضا

 7/مكمل ضعٌف ضعٌف  متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف
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 رشٌد محمداٌاد بهجت 

درجة  3 وقرار  6/مكمل ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول

 صوت

 ناجحة مقبول جٌد جٌد جدا متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط اٌمان غالب جبار امٌن 11

برهان عادل محمد  11
 حمٌد

درجات  4وقرار  4/مكمل متوسط جٌد مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف

 فلك
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 بشرى احسان طه

درجات  4وقرار  0/مكملة متوسط جٌد جٌد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول ضعٌف

 حاسبات

بٌار شاكر شكور  13
 حسٌن

 ناجحة مقبول امتٌاز امتٌاز جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد
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بٌان محمد باهر  14
 حسٌن

 ناجحة جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد

15 

 بٌكرد بكر عمر عباس

درجات  5قرار  3/مكملة مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف

 كهربائٌة

بٌكرد سالم محمد  16
 صالح

درجات  4وقرار  6/  مكملة  ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول جٌد مقبول متوسط ضعٌف

 صوت

بٌمان عزٌز عبد هللا  17
 رشٌد

 5ناجحة بقرار من صوت  مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول
 درجات

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء
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 ناجحة مقبول جٌد امتٌاز مقبول مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد جرا صالح احمد محمود 18
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 جٌا كمال محمد

درجات من  5وقرار  ناجحة متوسط جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول

 صوت
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 جٌالن احمد محمد احمد

 ناجحة مقبول جٌد جٌدجدا مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط
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 حسن فالح حسن علً

درجات من  3وقرار  6/مكمل مقبول مقبول جٌد مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول

 د بصرٌات 6و كهربائٌة

حسٌن عدنان عبدهللا  22
 مصطفى

 ناجح  جٌد جٌدجدا جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد جٌد مقبول

 صوتد  3وقرار  0/مكملة متوسط جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول حنان زكً محسن 23

 ناجح امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌد امتٌاز جٌد حٌدر عدنان عبد محمد 24

 كهربائٌة د 4قرار  3/مكملة  مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول متوسط ضعٌف خنده قاسم خالد جبار 25

درٌا فاروق محسن  26
 دروٌش

 ناجحة جٌد جٌد جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول متوسط

 حاسباتد  3وقرار   6/مكملة مقبول متوسط متوسط مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول ضعٌف درٌا نجاة امٌن عبدهللا 27

 ناجحة جٌد امتٌاز امتٌاز متوسط جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا دعاء عماد حمٌد جعفر 28
 6/مكملة مقبول مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول متوسط دلٌنا جاسم ستار كرم 29

رشٌد عبد الحسٌن جهاد  31
 شرٌف

 ناجح جٌدجدا امتٌاز امتٌاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا متوسط

 ناجحة جٌد جٌد امتٌاز مقبول مقبول جٌد متوسط متوسط متوسط رنده سعد احمد لطٌف 31

 ناجحة جٌدجدا امتٌاز امتٌاز متوسط جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جداجٌد زهراء احمد زٌدان خلٌل 32

 ناجحة جٌد امتٌاز امتٌاز متوسط مقبول متوسط جٌد متوسط متوسط سارة حٌدر جواد موسى 33

 د بصرٌات 3وقرار  6/مكملة ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول ساهرة سرور علً حسن 34

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء 
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 ناجحة امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جداجٌد سجى اصغر علً تقً 35

 ناجحة متوسط جٌدجدا جٌدجدا مقبول مقبول جٌد جٌد متوسط متوسط سحر محمد جمال علً 36

سراب عبدالواحد  37
 مختارمسٌب

 ناجحة جٌدجدا امتٌاز امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد

           سلوى جمعه انور مجٌد 38

سلوى مصطفى حسن  39
 صالح

  6/مكملة ضعٌف جٌدجدا جٌد ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

 5/مكملة ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف سوزان عباس محمد علً 41

           سٌف سعد صالح 41

سٌفان رؤوف حمٌد  42
 ابراهٌم

 ناجحة مقبول جٌد جٌدجدا مقبول جٌد جٌد متوسط مقبول جٌد

 ناجح مقبول متوسط جٌدجدا مقبول متوسط جٌد متوسط مقبول متوسط شمال جالل نهاٌت محمود 43

 ناجحة جٌد جٌد جٌدجدا مقبول متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط شمام طه محمود محمد 44

 ناجحة  جٌد جٌدجدا جٌدجدا مقبول متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول شهد محمود صالح عباس 45

شوخان صباح غفور  46
 احمد

 6/مكملة ضعٌف متوسط متوسط مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول

شٌماء صالح علً  47
 مصطفً

 استضافة         

 استضافة          صالح احمد مهدي صالح 48

           عجٌل علً عجٌل  49
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 عداي محمد رضا

 4قرار  6/مكمل متوسط متوسط جٌدجدا ضعٌف مقبول متوسط مقبول متوسط ضعٌف
 درجات كهربائٌة

فاطمة احمد سلٌمان  51
 حسٌن

 ناجحة جداجٌد جٌدجدا امتٌاز متوسط جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط
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 فاطمة حسٌن علً محمد

 ناجحة متوسط جٌدجدا امتٌاز متوسط متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط

فاطمة سامً صالح زٌن  55
 العابدٌن

 ناجحة جٌدجدا امتٌاز امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا

56 

 فاطمة قهرمان حمٌد

 6وقرار  0/مكملة متوسط جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط
ربائٌة درجات من  كه

 وصوت

 ناجحة متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط فاطمة كرٌم محمد محمود 57

 ناجح جٌدجدا جٌد امتٌاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا متوسط جٌد جداجٌد فؤاد محمود كرٌم ادهم حٌدر 58
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61 

 محمد خورشٌد مجٌد

بقرار من  7/مكمل  ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف

وتعلٌم  درجة 6رٌاضٌات 

 درجة 3

62 

 محمد طه محمد باقً

درجات  6وقرار  4/مكمل مقبول مقبول جٌدجدا ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف

 د رٌاضٌات 3  كهربائٌة

 ناجح امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌدجدا امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا امتٌاز امتٌاز محمد غازي كرٌم ذٌاب 63
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 محمد وهاب احمد خورشٌد

 0/مكمل جٌد جٌدجدا امتٌاز ضعٌف جٌد جٌدجدا متوسط متوسط جٌدجدا
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 محمود شاكر محمود
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