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 اسم الطالب

 

 النتيجة اختياري فيزياوية حياتية صناعية العضوية عضوية

 

1.  
  فرحان حسن سعر احمد 

 متوسط امتياز جيد جدا  
 جيد

 ناجح امتياز جيد

2.  
  عروة عيسى خيرهللا أسراء 

 جيد جيد جدا   جيد
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد
 ناجح

3.  
  عطية حسين نعمان أسماء 

 متوسط جيد جدا   جيد
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد
 ناجح

4.  
  محمد احمد صالح اشجان 

 جيد امتياز جيد
 جيد

 امتياز جيد
 ناجح

5.  
  نصيف رشيد خالد أطياف 

 متوسط جيد جدا   متوسط
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

6.  
  حسن احمد جمال أمان 

 جيد جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد
 ناجح

7.  
  حسين هللا عبد خليل أمنة 

 جيد امتياز جيد جدا  
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد
 ناجح

8.  
الطعمة ايوب عبدالسالم أمنة   

 جيد جدا   امتياز امتياز
 جيد جدا  

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

9.  
  مطر عبدهللا عبدالمجيد أنوار 

 متوسط جيد جدا   جيد
 جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

10.  
الجاف حسين كرم إبراهيم اية   

 جيد جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا  

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

11.  
  ناصر حمادة حسن إياد أية 

 متوسط امتياز متوسط
 جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

12.  
  حسين هللا عبد سالم إيناس 

 جيد جيد جدا   جيد
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد
 ناجح

13.  
  طه محمد حيدر براء 

 جيد جدا   امتياز جيد
 متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

14.  
  جاسم خلف ابراهيم بكر 

 امتياز امتياز جيد جدا  
 امتياز

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

15.  
حمد مجيد جمال بكر  

   
 

  
 

16.  
  هادي عبد أكرم حاتم 

 جيد جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا  

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

17.  
  حسن محمد فرحان حاتم 

   
 

  
 

18.  
  جاسم حسين محمد حسين 

 جيد جيد جدا   جيد
 جيد

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

19.  
  عبدالرزاق يوسف أديب حنين 

 جيد جيد جدا   جيد
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

20.  
  عبدهللا نجرس عماد حنين 

 جيد جيد جدا   جيد
 جيد

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

21.  
  عطشان حميد وليد خالد 

 متوسط متوسط 0
 مقبول

 جيد 0
 ناجح

22.  
  محمد علي عباس ختام 

 جيد جيد جدا   جيد
 جيد

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح
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23.  
  صالح خليف قاسم خديجة 

 جيد امتياز جيد
 جيد جدا  

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

24.  
  محمد حسين علي ديانة 

 جيد جيد جدا   متوسط
 جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

25.  
  محمود عاني داوود رائد 

 جيد جيد متوسط
 جيد

 جيد جيد جدا  
 ناجح

26.  
احمد رمضان خميس ربيع   

 جيد جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا  

 جيد جدا   جيد
 ناجح

27.  
عبدالرحمن ناصر رحمة  

 جيد جدا   متوسط
 متوسط متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

28.  
  محي صالح مازن رسل 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   متوسط
 ناجح

29.  
  حسن مخلف ابراهيم رفل 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جيد جدا  
 ناجح

30.  
  محيميد زيدان احمد رفل 

 جيد جيد
 جيد جيد

 جيد جدا   امتياز
 ناجح

31.  
  فاضل حمد عدنان رقية 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

32.  
الدليمي داوود فارس علي ريم   

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

33.  
  لطيف حسن وائل سارة 

 جيد جدا   جيد
 جيد جيد

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

34.  
  خلف محمود سعدون سبأ 

  
  

  
 

35.  
  كاكل رمضان سامان سجى 

 جيد جيد جدا  
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

36.  
صالح عباس سعد سجى   

 جيد جيد
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

37.  
  دوش صالح علي سجى 

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

38.  
  علي فريح موفق سجى 

  
  

  
 

39.  
العاني دغيم مسلم جهاد شعيب   

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جيد

 امتياز جيد
 ناجح

40.  
  حسن مطلك رعد شيماء 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

41.  
  محمد بشار صائب صبا 

 جيد متوسط
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   متوسط
 ناجح

42.  
  هللا عبد فنر عباس صديد 

 جيد جدا   جيد
 جيد جيد

 جدا  جيد  جيد جدا  
 ناجح

43.  
  عبيد شويخ مدهللا ضفاف 

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا   جيد جدا  

 جيد جدا   امتياز
 ناجح

44.  
  مطلك عبدهللا هاشم طيبة 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

45.  
  احمد خيرو محمد طيف 

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

46.  
  حمادة خالد كاظم هللا عبد 

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

47.  
  الدين وسام محمد عبدالرحمن 

 جيد متوسط
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

48.  
مسير وطبان عبدالرحمن   

 جيد جدا   جيد جدا  
* * 

 جيد جدا   *
 ناجح

49.  
 كاظم محمود عباس عبدالقهار 

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

50.  
  جاسم حرمط جاسم عبدالكريم 

 جيد جدا   جيد
 جيد مقبول

 جيد جدا   جيد
 ناجح
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51.  
  عبدالحسين محمد عذراء 

 جيد جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

52.  
  مهدي صالح إبراهيم عطاء 

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد مقبول

 جيد جدا   جيد
 ناجح

53.  
  علي هزاع صالح عطية 

 جدا  جيد  جيد
 جيد جدا   متوسط

 امتياز جيد
 ناجح

54.  
  احمد محمد حسين علي 

 جيد جيد جدا  
 جيد جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

55.  
  عكل صالح عطية عمر 

 جيد جدا   جيد
 متوسط متوسط

 متوسط جيد
 ناجح

56.  
  مسرهد شوكت مظهر عمر 

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا   جيد

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

57.  
  ابراهيم نواف نهاد عمر  

 جيد جدا   متوسط
 جيد جيد

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

58.  
  علي محمد حامد غزوة 

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

59.  
عبد محمد جميل كمال   

 جيد جدا   مقبول
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

60.  
  طلب علي احمد كوثر 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   امتياز
 ناجح

61.  
عجيل درويش رمضان محمد   

 امتياز جيد جدا  
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   متوسط
 ناجح

62.  
  اجدع خلف علي محمد 

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   متوسط
 ناجح

63.  
ابراهيم فائق محمد   

 مقبول متوسط
 متوسط مقبول

 مقبول متوسط
 ناجح

64.  
 محمد لؤي طايس

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جيد
 ناجح

65.  
صالح أنور محمد محمود   

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

66.  
  محسن عبدهللا جادهللا مرام 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   جيد جدا  

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

67.  
  عبدالكريم محمود مصعب 

 جيد جدا   جيد
 جيد مقبول

 جيد جدا   متوسط
 ناجح

68.  
  خلف علوان محمد منار 

 جدا  جيد  متوسط
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد جدا  
 ناجح

69.  
  سعد محمد عبدالقادر ميعاد 

 جيد جيد جدا  
 جيد جدا   جيد

 امتياز جيد
 ناجح

70.  
العزاوي علي فارس كريم نبأ   

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

71.  
  ارحيل هالل جمال نجمة 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   امتياز
 ناجح

72.  
  صالح مهدي خليبص نجوى 

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

73.  
  شكر محمود محمد نهال 

  
  

  
 

74.  
  خزعل عباس أديب نور 

 امتياز امتياز
 جيد جدا   جيد

 امتياز جيد جدا  
 ناجح

75.  
  عبود لطيف أسامة نور 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   جيد

 جيد جدا   جيد
 ناجح

76.  
  صايل حمدهللا طاهر نور 

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

77.  
  حسن عيسى عبيد نور 

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

78.  
محمد ابراهيم محمد نور  

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح
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79.  
حمزة جعيدي عبدالعليم هناء  

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

80.  
حميد عيسى احمد هنادي  

 جيد جدا   جيد جدا  
 جيد جدا   جيد

 امتياز امتياز
 ناجح

81.  
مجيد إبراهيم خليل هند  

 جيد جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

82.  
الشمري شباط غيهب فالح هيا  

 جيد جدا   جيد
 جيد جدا   متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

83.  
اللهيبي نهار كنون فارس هيام  

 جيد جدا   جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   جيد
 ناجح

84.  
 سهيل عباس محمد  هيلة

 جيد جيد
 جيد متوسط

 جيد جدا   متوسط
 ناجح

85.  
  مريم عامر

  
  

  
 

 

 

 مسؤول المرحلة الثالثة 

 م.م نور حسن علي

     26/7/2020                                        
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