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  ٢٠١٨-٢٠١٧و كورس ثاني قائمة نتائج مرحلة ثالثة كورس اول 
  

  

 2 2 4.5 3.5 4.5 3.5 2 2 4.5 3.5 4.5 3.5 الوحدات  

 اختیاري صناعیة عضویة حیاتیة فیزیاویة العضویة اختیاري صناعیة عضویة حیاتیة فیزیاویة العضویة االسم  ت

ً  متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جیـد جیـد جیـد جیـد احمد حسن ریزه جاسم  1  امتیاز متوسـط جیـد جید جدا

متوسـ متوسـط متوسـط احمد عبد الحق احمد  2
 متوسـط مقبول متوسـط جیـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول ط

متوسـ مقبول راسب احمد عدي مشعان  3
 مقبول راسب راسب مقبول مقبول راسب راسب مقبول راسب ط

 راسب مقبول راسب مقبول مقبول مقبول راسب متوسـط مقبول جیـد متوسـط متوسـط ازھر حمد موسى  4
 مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب مقبول مقبول مقبولمتوسـ متوسـط متوسـط اسامة ریاض توفیق  5

 



 ط

 جیـد متوسـط راسب متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول راسب راسب مقبول مقبول استبرق خالد عبدهللا 6
 م مقبول م م م م م م مقبول راسب مقبول م اسراء محمد عباس  7

ً  متوسـط اسماء جاسم محمد 8 ً  جیـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط جیـد جید جدا   جیـد متوسـط جیـد جید جدا
 

ً  متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط جیـد جیـد جیـد اسماء عبدهللا عبد  9 ً  جیـد مقبول جید جدا  جید جدا
 مقبول مقبول راسب راسب راسب راسب مقبول مقبول راسب مقبول مقبول راسب ایسر احمد خضر  10

جید  جیـد جیـد ایناس یاسین طھ نجم  11
 ً ً  متوسـط متوسـط متوسـط جیـد جدا ً  جید جدا  امتیاز جیـد جیـد جید جدا

متوسـ جیـد متوسـط بارق زیاد شعبان  12
 جیـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ط

متوسـ جیـد متوسـط بیان حسین ناعم  13
ً  متوسـط مقبول مقبول متوسـط راسب ط  متوسـط مقبول مقبول جید جدا

 مقبول مقبول راسب متوسـط مقبول راسب مقبول متوسـط راسب مقبول مقبول مقبول تقى دحام حمد  14

تقى عبد الھادي عبد  15
 جیـد متوسـط مقبول جیـد متوسـط مقبول مقبول مقبول جیـد مقبول مقبول مقبول الجبار 

جید  جیـد مقبول تماره یاسر ممدوح 16
 ً ً  جیـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط جدا ً  متوسـط جیـد جید جدا  جید جدا

ً  تھامھ بابان عبدهللا  17 ً  جید جدا جید  جید جدا
 ً ً  متوسـط جیـد امتیاز جدا ً  امتیاز جید جدا  امتیاز جیـد امتیاز جید جدا

متوسـ جیـد جیـد حارث مدین محمد  18
ً  متوسـط مقبول جیـد مقبول مقبول مقبول جیـد متوسـط ط  جید جدا

متوسـ جیـد متوسـط حسین عبد بكال كعود  19
 جیـد جیـد متوسـط جیـد متوسـط مقبول مقبول جیـد مقبول ط

ً  حسین فلیح حسن  20 ً  جید جدا جید  جید جدا
 ً ً  جدا ً  جیـد متوسـط جیـد جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا ً  متوسـط جید جدا  جید جدا



ً  متوسـط جیـد جیـد مقبول مقبول متوسـط جیـد متوسـط جیـد متوسـط جیـد خلف محمود خلف  21  جید جدا
 متوسـط مقبول مقبول جیـد مقبول راسب مقبول مقبول مقبول راسب مقبول مقبول دالیا محمد بدر  22

ً  جیـد دالل ایاد نعمان  23 جید  جید جدا
 ً ً  جدا ً  جید جدا ً  جیـد جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا  امتیاز جیـد جید جدا

جید  جیـد جیـد رسل عدي خالد  24
 ً ً  جدا  جیـد جیـد جیـد امتیاز جیـد جیـد متوسـط جیـد جید جدا

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب رفل سعدي عبدهللا  25

متوسـ متوسـط متوسـط رند محمد مجید  26
 مقبول مقبول مقبول جیـد مقبول راسب مقبول جیـد مقبول ط

متوسـ متوسـط متوسـط ریام حمید فاضل  27
ً  جیـد متوسـط مقبول متوسـط جیـد ط  جیـد جیـد جیـد جید جدا

ً  متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جیـد جیـد جیـد جیـد ریام خالد جاسم  28  امتیاز جیـد جیـد جید جدا

متوسـ متوسـط متوسـط ریام صالح مھدي 29
 جیـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط جیـد ط

 متوسـط متوسـط مقبول جیـد متوسـط مقبول راسب متوسـط مقبول جیـد مقبول مقبول زینب حارث ایوب 30
 مقبول مقبول راسب جیـد مقبول راسب متوسـط متوسـط راسب مقبول مقبول راسب سار ه مانع ابراھیم  31
 جیـد متوسـط مقبول جیـد جیـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط جیـد متوسـط متوسـط ساره قصي خالد  32

ً  سرى صفوان عزالدین  33 جید  امتیاز جید جدا
 ً ً  جیـد جیـد جیـد امتیاز جدا ً  جید جدا ً  جیـد امتیاز جید جدا  جید جدا

 م م راسب م م م م م مقبول جیـد م مقبول سرى قیس زیدان  34

ً  جیـد سالفة محمد عمر  35 متوسـ جید جدا
 جیـد متوسـط متوسـط جیـد جیـد جیـد متوسـط مقبول متوسـط ط

 متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط راسب مقبول متوسـط متوسـط جیـد متوسـط مقبول سید جابر مجید  36
 مقبول مقبول راسب جیـد مقبول مقبول راسب راسب مقبول مقبول جیـد مقبول سیف خلف جرید  37



 راسب راسب راسب راسب راسب راسب م م م م م راسب شذر مازن ماھر  38
 مقبول متوسـط راسب جیـد مقبول راسب مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول شھد ادیب احمد  39

متوسـ متوسـط متوسـط شیماء نجم شھاب  40
 مقبول مقبول مقبول جیـد متوسـط مقبول جیـد مقبول مقبول ط

متوسـ جیـد متوسـط شیماء یاسین خلف  41
 جیـد متوسـط مقبول جیـد متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول ط

صفاء الدین عبدالكریم  42
متوسـ مقبول متوسـط حسین 

 جید جدا مقبول متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مقبول ط

 جیـد جیـد جیـد جداجیـد جیـد متوسـط مقبول متوسـط جیـد جیـد جیـد جیـد طھ شتیوي عبد مطر  43

متوسـ مقبول مقبول عباس رزاق جمیل  44
 متوسـط مقبول راسب متوسـط مقبول راسب راسب مقبول مقبول ط

ً  جیـد جیـد جیـد جیـد عبدالجلیل محمود عبد  45 ً  جیـد متوسـط متوسـط جید جدا ً  جیـد جید جدا  جیـد جید جدا
 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب مقبول راسب راسب عزت عبد الطیف عزت  46
 م راسب م مقبول م مقبول م م مقبول مقبول م مقبول علي عبد الرحیم صدام  47
 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب علي مجید ناجي  48
 جیـد جیـد مقبول جیـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط جیـد متوسـط متوسـط علیاء الطیف محمود  49

جید  امتیاز امتیاز عمر عباس فضل  50
 ً ً  امتیاز جدا ً  جیـد جید جدا ً  امتیاز جید جدا ً  امتیاز جید جدا  امتیاز جید جدا

ً  جیـد عمر نصیف جاسم  51 ً  جیـد جید جدا ً  جیـد مقبول جیـد جیـد جید جدا ً  متوسـط جید جدا  امتیاز جید جدا
 مقبول مقبول راسب متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول جیـد جیـد راسب غفران طالل دحام  52
 جیـد متوسـط مقبول جیـد متوسـط مقبول متوسـط متوسـط جیـد جیـد جیـد متوسـط غفران قتیبة ضامن  53
 متوسـط مقبول مقبول جیـد جیـد مقبول مقبول متوسـط مقبول جیـد مقبول مقبول فاتن احمد مشاري  54
ً  متوسـط متوسـط متوسـط جیـد جیـدمتوسـ مقبول متوسـط فاطمة لفتھ خضر  55 ً  متوسـط متوسـط جید جدا  جید جدا



 ط

ً  مقبول مقبول مقبول متوسـط جیـد جیـد جیـد جیـد فراس حمید مخلف  56 ً  متوسـط جیـد جید جدا  جید جدا

ً  جیـد فرح حمید مھدي 57 جید  جید جدا
 ً ً  جدا ً  متوسـط مقبول متوسـط جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا  جیـد جیـد جید جدا

ً  لیث حامد فاضل  58 ً  جیـد جیـد جید جدا ً  جید جدا ً  متوسـط متوسـط جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا  جیـد جیـد جید جدا
ً  متوسـط جیـد متوسـط مقبول متوسـط جیـد متوسـط جیـد متوسـط جیـد لیث ھیثم خضیر  59 ً  جید جدا  جید جدا
 متوسـط مقبول مقبول جیـد مقبول راسب راسب متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول لینا عماد تركي  60
 راسب متوسـط راسب مقبول مقبول راسب راسب مقبول راسب مقبول مقبول راسب محمد ابراھیم صباح  61
 امتیاز جیـد امتیاز امتیاز جیـد جیـد متوسـط جیـد جیـد جیـد جیـد امتیاز محمد جمیل احمد  62

متوسـ جیـد متوسـط محمد خالد حمد  63
ً  متوسـط جیـد جیـد مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط ط  جید جدا

ً  محمد عبد السالم حمد  64 جید  امتیاز جید جدا
 ً ً  جدا ً  جیـد جیـد جیـد جیـد جید جدا ً  جید جدا  امتیاز جیـد جید جدا

ً  جیـد محمود یحیى صالح  65 ً  متوسـط مقبول مقبول جیـد متوسـط جیـد جید جدا ً  جیـد جیـد جید جدا  جید جدا
 راسب راسب راسب متوسـط راسب راسب راسب راسب راسب راسب مقبول راسب مروان علي محمود  66
 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب مروه سعد یاسین  67

ً  مروج موسى عطا  68 ً  جید جدا جید  جید جدا
 ً ً  متوسـط جیـد جیـد جدا ً  جید جدا ً  جیـد جید جدا ً  جید جدا  امتیاز جید جدا

 متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول مریم عارف جبار  69

متوسـ جیـد متوسـط مصطفى طالب سلیم  70
 متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول جیـد متوسـط راسب ط

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب مقبول راسب میساء خلف ابراھیم  71
 متوسـط مقبول مقبول جیـد متوسـط مقبول راسب راسب راسب مقبول مقبول متوسـط نبراس حسین غازي  72



متوسـ متوسـط متوسـط نمارق جاسم علي  73
ً  متوسـط متوسـط مقبول مقبول راسب ط  جیـد متوسـط متوسـط جید جدا

 راسب متوسـط راسب مقبول راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب نور الدین ضیاء حسین  74
ً  جیـد متوسـط راسب جیـد متوسـط جیـد جیـد متوسـط نور حارث داوود 75 ً  جیـد جید جدا  جیـد جید جدا
ً  راسب نور حسن مھدي  76 ً  جیـد مقبول مقبول متوسـط راسب جیـد جید جدا  مقبول متوسـط مقبول جید جدا
 مقبول راسب راسب مقبول مقبول راسب راسب راسب راسب مقبول مقبول راسب نور فائز محمد 77

متوسـ مقبول مقبول نور نھاد غازي  78
 متوسـط مقبول مقبول جیـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ط

 مقبول متوسـط راسب متوسـط مقبول مقبول مقبول راسب مقبول مقبول مقبول مقبول ھبةهللا حمزه محمد  79
ً  جیـد جیـد جیـد ھند طارق فرحان  80 ً  متوسـط متوسـط جیـد جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا ً  جیـد جید جدا  جید جدا
 مقبول مقبول راسب متوسـط مقبول راسب راسب راسب راسب راسب مقبول مقبول ھوازن مولود یاسین  81

متوسـ متوسـط متوسـط ھیا اسعود الزم  82
ً  جیـد راسب مقبول جیـد مقبول ط  جیـد مقبول متوسـط جید جدا

 مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب راسب راسب راسب مقبول مقبول راسب ھیثم رمضان حسن  83

ً  امتیاز ودیان حمید مھدي 84 جید  جید جدا
 ً ً  جدا ً  جیـد متوسـط جیـد جید جدا ً  جید جدا ً  جید جدا  امتیاز جیـد جید جدا

 متوسـط مقبول راسب متوسـط مقبول مقبول راسب مقبول راسب مقبول مقبول مقبول یاسر حاتم عجیل  85
ً  جیـد ھدى ناھي  86  جید متوسـط جیـد جیـد جیـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول جید جدا

متوسـ متوسـط مقبول عمر اسعید  87
 مقبول جیـد مقبول جیـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول ط

 

 



             
االحصائیة العامة لموقف الطلبة بعد االمتحانات النھائیة للعام  

 الدراسي 
  كورس ثاني 

٢٠١٨-٢٠١٧ 
   

           
           

  ;  اعداد الطلبة
راسبون  المؤجلون  الفعلي الكلي

 بالغیاب
  راسبون مكملون  ناجحون    اخرى 

  8 8 21 ذكور  0 0 0 37 37
  6 11 33 اناث  0 0 0 50 50
  14 19 54 المجموع  0 0 0 87 87

           
           

 اعداد الطلبة ونسب النجاح لكل درس
 0 0 0 0 0 اختیاري صناعیة عضویة حیاتیة فیزیاویة العضویة

                      
                      

67 73 79 59 77 74 0 0 0 0 0 
77.01 83.91 90.80 67.82 88.51 85.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           
      

 
 
 
 

     



           
 احصائیة خاصة باضافة درجات القرار

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجات المضافة
 8 8 7 6 5 4 3 2 2 0 المستفیدون
 62 62 61 60 59 58 57 56 56 54 الناجحون
 71.26 71.26 70.11 68.97 67.82 66.67 65.52 64.37 64.37 62.07 %نسبة النجاح 

           
           
           

         نسبة النجاح العامة
         الراسبون المكملون الناجحون

54 19 14         
62.07 21.84 16.09         

 فائز محسن حامد . د        
 رئیس اللجنة االمتحانیة         
           
           

1           
  

  

  

  

  



              

             
                
                  
االحصائیة العامة لموقف الطلبة بعد االمتحانات النھائیة     

 للعام الدراسي 
٢٠١٨-٢٠١٧ 

 كورس اول 
     

                
                
    موقف الطلبة الفعلیین  اعداد الطلبة  
راسبون  المؤجلون  الفعلي الكلي    

 بالغیاب
    راسبون مكملون  ناجحون    اخرى 

    3 7 20 ذكور  0 0 0 30 30 ذكور  
    9 18 30 اناث  0 0 0 57 57 اناث  
    12 25 50 المجموع  0 0 0 87 87 المجموع  
                
                
  اعداد الطلبة ونسب النجاح لكل درس 
  0 0 0 0 0 0 اختیاري صناعیة عضویة حیاتیة فیزیاویة العضویة المادة 
عدد الناجحون  

 في السعي
                         

نسبة النجاح  
 للسعي%  

                         

عدد الناجحون  
 النھائي 

70 79 75 61 70 60 0 0 0 0 0 0  

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.97 80.46 70.11 86.21 90.80 80.46نسبة النجاح  



 الكلیة%  
                
          

 
 
 
 

      

                
   احصائیة خاصة باضافة درجات القرار  
   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجات المضافة  
   11 9 9 8 6 5 5 4 2 1 المستفیدون  
   61 59 59 58 56 55 55 54 52 51 الناجحون  
   70.11 67.82 67.82 66.67 64.37 63.22 63.22 62.07 59.77 58.62 %نسبة النجاح   
                
                
                
           نسبة النجاح العامة  
           الراسبون المكملون الناجحون    
           12 25 50 عدد الطلبة  
النسبة   

 %المؤیة
57.47 28.74 13.79           

  فائز محسن حامد . د           
رئیس اللجنة             

 االمتحانیة
  

                



                
   1             

  

 


