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2021-2020للعام الدراسي  -مسائي \فيزياء لول نتائج المرحلة اال  

 التقدير النتيجة اسم الطالب ت

 جيد ناجح احمد جمعة عاصي حسين  .1

 جيد ناجح احمد سعيد قاسم محمد  .2

 ــ راسب احمد محمد محمد غريب ابراهيم  .3

 جيد ناجح أفراح مهدي فالح حسن  .4

 جيد ناجح بتول فاضل عباس حسن  .5

 جيد ناجح حمزه جميل علوان حسين  .6

 جيد ناجح حوراء عباس كريم امين  .7

 جيد ناجح دنيا سداد محمد حسن  .8

 جيد ناجح زهراء حمزه قاسم محمد  .9

 جيد ناجح زينب عبدهللا حسن كاظم  .11

 متوسط ناجح سميه عادل سليمان جمعه  .11

 جيد ناجح طالل محمود عبد  .12

 متوسط ناجح عبدالرزاق محمد امين رشيد  .13

 جيد ناجح علي حميد ولي حسين  .14

 جيد ناجح علي خلف عواد  .15

 جيد ناجح علي محمد خليفه  .16

 جيد ناجح قاسم محمد خورشيد احمد  .17

 جيد ناجح كرار كاظم موسى ولي  .18

 ــ راسب محمد احمد محمد امين  .19

 جيد ناجح محمد شيرزاد محمد كاظم  .21

 جيد ناجح مريم صايغن رفعت علي  .21

 جيد ناجح مصطفى نجاة موس  .22

 جيد ناجح مالك عباس عسكر حميد  .23

 جيد ناجح مؤيد روكان رشيد خليل  .24

 جيد ناجح وفاء هاشم هادي حسن  .25

 جيد ناجح وليد خالد علي ابراهيم  .26
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 2021-2020للعام الدراسي  -مسائي \فيزياء لثانيةنتائج المرحلة ا

 التقدير النتيجة اسم الطالب ت

 جيد ناجح شوخان شيرزاد محمد صالح  .1

 متوسط ناجح حسان نزهان خلف خضر  .2

 جيد ناجح حارث احمد مصطفى كردي  .3

 جيد ناجح حنان مكي فؤاد عبدهللا  .4
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 2021-2020للعام الدراسي  -مسائي \فيزياء ثالثةنتائج المرحلة ال

 التقدير النتيجة اسم الطالب ت

 متوسط ناجح االء هادي احمد عبدهللا  .1

 جيد ناجح اياد غازي حمد احمد  .2

 متوسط ناجح بنين حسن خليل ابراهيم  .3

 جيد جدا ناجح زينب طلعت نوري جاسم  .4

 ــ راسب عبدهللا هادي خضير محمد  .5

 جيد جدا ناجح عمر احمد جبار شيحان  .6

 جيد ناجح فاطمة حيدر علي حسن  .7

 جيد ناجح فاطمه شكر ولي سعدون  .8

 جيد ناجح كوالله عزيز كريم محمد  .9

 متوسط ناجح ماجد نجاة موسى فرحان  .11

 متوسط ناجح مصطفى علي خيرهللا علي  .11

 متوسط ناجح مصطفى مهدي فريق نامق   .12

 جيد ناجح جاسمندى طلعت نوري   .13

 متوسط ناجح ياس خليل ابراهيم محمود  .14

 جيد ناجح يحيى رعد حسين عباس  .15
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 2021-2020للعام الدراسي  -مسائي \فيزياء لرابعةنتائج المرحلة ا

 التقدير النتيجة اسم الطالب ت

 جيد ناجح امل عاصي اسماعيل حسين    .1

 جيد جدا ناجح حسين عبد االمير مردان    .2

 متوسط ناجح رائد محمد عبدهللا   .3

 جيد جدا ناجح رنه شكور عباس كريد   .4

 جيد ناجح رؤى صالح جمعة حسن   .5

 متوسط ناجح زينب ارسالن عبدالحميد   .6

 جيد ناجح زينب محمد كاظم درويش  .7

 جيد ناجح عبير هادي علي سليمان   .8

 جيد ناجح كولسن ثابت عباس حسين  .9

 جيد ناجح لمياء نهاد محمد حسن   .11

 جيد ناجح محمد ايوب كريم رستم   .11

 جيد ناجح محمد حامد قنبر زين العابدين   .12

 جيد جدا ناجح محمد نعمان خلف احمد   .13

 جيد ناجح هدى برهان كاظم        .14
 

 

 

 أ.م.د. صالح يونس درويشرئيس قسم الفيزياء: 

 


