
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2018/2019لقسم الرياضيات للعام الدراسي   الرابعةللمرحلة نتائج امتحانات الفصل االول ) الدور االول( 

نتيجةال برمجة الخطية الكسوريات التشفير 1التحليل الدالي 1التبولوجي 1التحليل العقدي اسم الطالب ت  

 مكمل مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول ضعيف ل فاضل عباساستبرق اسماعي 1

 مكمل مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول اسراء ماهر خلف طعمه 2

 ناجح متوسط متوسط جيد جيد متوسط جيد اسماعيل ابراهيم محمد حماش 3

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   اسيل عباس علي محمد 4

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جيد الماس منصور حسين عبدهللا 5

 مكمل متوسط متوسط متوسط ضعيف متوسط متوسط ثابت حسن سلطان محمد 6

 مكمل مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف جهاد حميد احمد نجم 7

 مكمل ضعيف مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول حسين علي عبدهللا حسن 8

 ناجح متوسط متوسط مقبول جيد متوسط مقبول حيدر مزهر خليفة خاطر 9

 مكمل مقبول مقبول متوسط ضعيف متوسط متوسط رسل اياد سعدي حميد 10

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط رفل كاظم حسين سلمان 11

 ناجح متوسط جيد جدا   متوسط جيد جدا   متوسط متوسط رقية عرب حسن حميد 12

 راسب مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف رياض حمود احمد 13

 
 



 مكمل ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول جيد سجى رافع قاسم صالح 14

 ناجح مقبول جيد جدا   متوسط مقبول متوسط جيد سفانة نوري جبر فاضل 15

 ناجح جيد متوسط جيد مقبول متوسط متوسط شفاء حامد عبيد كنيص 16

 مكمل مقبول متوسط متوسط ضعيف مقبول ضعيف عبدالسالم خلف فرج جاسم 17

 راسب ضعيف مقبول ضعيف ضعيف متوسط ضعيف علياء ظاهر خسارة حسين 18

 ناجح مقبول متوسط متوسط جيد مقبول متوسط عماد محمد حسين علي 19

 راسب ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف غفران جاسم محمود عباس 20

 مكمل مقبول مقبول متوسط ضعيف فضعي متوسط فادية ذياب احمد خلف 21

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط جيد مقبول فارس خوام كعيد خلف 22

 مكمل ضعيف متوسط ضعيف متوسط مقبول ضعيف كامران احمد علي محمد 23

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط مجبل محمد ابراهيم مريد 24

 ناجح متوسط مقبول متوسط جيد جيد مقبول محمد احمد محمد حسن 25

 ناجح متوسط جيد جيد مقبول متوسط متوسط محمد حسن رحيم مصطفى 26

 مكمل متوسط جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف محمد رجب سليم عبد 27

 مكمل مقبول مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف محمد عاصي محمد نصيف 28

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول محمد عبدالرحمن حسين )ر( 29

 مكمل مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول محمد عبود حسين نعمة 30

 راسب ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف محمد عقاب احمد 31

 مكمل متوسط متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول مصطفى حميد مجيد احمد 32



 راسب ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ميسم عنتر حاتم حماد 33

 مكمل مقبول مقبول جيد ضعيف ضعيف ضعيف نريمان قحطان احمد محمد 34

 ناجح مقبول جيد جدا   متوسط متوسط جيد متوسط نعمان احمد عبد خليفة 35

 مكمل مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول نوران عبدالحي فهد احمد 36

 ناجح متوسط متوسط جيد جيد متوسط متوسط وليد عبدالمنعم شوكت مجيد 37

 مكمل مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف متوسط يونس عباس زيدان احمد 38

 


