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٢ 
حاسبات 

٢ 
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فیزیاء  ٢صلبة  ٢
 النتیجة ٢عملیة 

  

   مكمل مقبول مقبول مكمل مقبول مكمل مقبول مكمل مقبول اثار متعب عبد هللا   .1

   مكمل جیـد متوسـط مكمل جیـد مقبول متوسـط مكمل جیـد اصالة نظیر سرحان   .2

   مكمل جیـد مكمل جیـد متوسـط مكمل مقبول متوسـط مقبول ثامر حسن فھد  .3

 مبارك ناجح متوسـط جید جداً  جیـد متوسـط جیـد جیـد متوسـط متوسـط جمال عبد الھادي یونس  .4

 مبارك ناجح جیـد جیـد متوسـط جیـد مقبول جیـد متوسـط مقبول جنان عامر فارس احمد  .5

 مبارك ناجح امتیاز امتیاز امتیاز امتیاز امتیاز امتیاز جیـد امتیاز جوان احمد محمد  .6

 مبارك ناجح جیـد جید جداً  جیـد جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  جید جداً  حسین جبار حسین  .7

  مكمل جیـد جید جداً  متوسـط امتیاز جید جداً  جید جداً  مكمل امتیاز زھرة تقي محمد  .8

  مبارك ناجح جیـد متوسـط جید جداً  جیـد مقبول متوسـط جیـد مقبول سبأ ثابت مظھر  .9

  مبارك ناجح      متوسـط   سجى فھمي حمید .10

 مبارك ناجح متوسـط جیـد جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  مقبول متوسـط شیماء عاصي حمید .11

 مبارك ناجح جیـد جیـد مقبول جیـد جید جداً  جیـد متوسـط امتیاز عائشة خلف طعس .12

  مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول مكمل مقبول مكمل مقبول عباس ابراھیم عباس  .13

 مبارك ناجح جید جداً  جید جداً  جید جداً  جید جداً  متوسـط جید جداً  مقبول جیـد عبد السالم محمد ابراھیم .14

  مكمل مقبول متوسـط مكمل مقبول مقبول متوسـط مكمل متوسـط عبد هللا موالن علي  .15
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بصریات 
فیزیاء  ٢صلبة  ٢ریاضیات  ٢حاسبات  ٢فیزیاویة

   النتیجة ٢عملیة 

   مكمل متوسـط مقبول مقبول متوسـط مكمل مكمل متوسـط مقبول فاطمة غالب علي ھیالن .16

  مبارك ناجح امتیاز جید جداً  جیـد جداً  جید متوسـط جید جداً  جید جداً  جیـد قتیبة محمود حسون .17

  مبارك ناجح جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  مقبول متوسـط جید جداً  جیـد كمال معاد عبد الرزاق .18

   مكمل جیـد مكمل متوسـط جیـد مكمل مكمل متوسـط مقبول محمد اسماعیل عبد .19

  مكمل مقبول مقبول متوسـط مكمل مكمل مقبول مقبول مقبول محمد جھاد مجبل حسن .20

  مكمل مقبول مكمل مكمل متوسـط مكمل مقبول مكمل متوسـط محمد خطاب حمد .21

  مكمل متوسـط مكمل مقبول مكمل مقبول مقبول متوسـط مكمل محمد عبد هللا محمود  .22

 مبارك ناجح جیـد جید جداً  متوسـط امتیاز متوسـط جید جداً  مقبول جیـد محمد علي لطیف محمد .23

  مبارك ناجح جید جداً  جیـد جیـد مقبول مقبول مقبول جید جداً  جیـد كردي عوادمحمد  .24

  مكمل متوسـط مقبول مكمل متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط مصطفى عبد العزیز  .25

 مبارك ناجح جیـد امتیاز جید جداً  جید جداً  امتیاز امتیاز جیـد جید جداً  ھبة ثامر نوري حسن .26

  مكمل متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مكمل مقبول متوسـط جیـد ھدى محمد مشعل .27

  مبارك ناجح  مقبول    مقبول   ولید خالد مد هللا .28

  مبارك ناجح جیـد جیـد متوسـط مقبول مقبول جیـد  جیـد زھراء طھ یاسین .29
  

  


