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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صـــالح ٌونس دروٌش.دصـــالح ٌونس دروٌش.د

ضعٌف0 0

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتمقبول بقراررٌاضٌات

ممتازحاسباتجٌدحاسبات

جٌد جداًحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

جٌد جداًكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌد جداًمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

عمر احمد جبارعبدهللا هادي خضٌر

0 0 

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

ممتازلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

جٌد جداًكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

زٌنب طلعت نوريبنٌن حسن خلٌل

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةجٌداسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

ممتازحاسباتجٌدحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

اٌاد غازي حمداالء هادي احمد
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صـــالح ٌونس دروٌش.دصـــالح ٌونس دروٌش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبول بقراررٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

مصطفى علً خٌرهللاماجد نجاة موسى

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبول بقرارحرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

كوالله عزٌز كرٌمفؤاد هاشم محمد

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

ممتازاسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

ممتازلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌدحاسبات

جٌد جداًحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

فاطمة شكر ولًفاطمة حٌدر علً
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صـــالح ٌونس دروٌش.دصـــالح ٌونس دروٌش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبول بقرارلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

مقبول بقرارعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

ٌحى رعد حسٌن ٌاس خلٌل ابراهٌم

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةجٌداسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

ندى طلعت نوريمصطفى مهدي فرٌق




