
 المرحلة األولى :

التمدٌر  المادة الدراسة  المرحلة اسم الطالب  ت

لبل 

 االعتراض

التمدٌر 

بعد 

 االعتراض

نتٌجة 

 االعتراض

الثانٌة ) تحمٌل  اٌالف حسام احمد 1

 مواد األولى(

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس رٌاضٌات الصباحٌة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى عبد الرحمن عباس 2

الثانٌة )   رافد عاٌد جاسم 3
تحمٌل مواد 

 (األولى

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى إبراهٌم عبد عبد هللا 4

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  الفٌزٌاء

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اللغة اإلنكليزية 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  وتكاملتفاضل  الصباحٌة  األولى مؤمن رعد جاسم 5

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اللغة اإلنكلٌزٌة 

ٌوسف إسماعٌل  6

 إبراهٌم 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى

ممبول  اللغة اإلنكلٌزٌة

 بمرار 

ممبول 

 بمرار

 مطابك

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى مرتضى كامل سلمان 7

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اللغة اإلنكلٌزٌة

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى زهراء رشٌد احمد 8

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر خطً 

 مطابك جٌد جٌد أسس تربٌة  الصباحٌة  األولى علً هادي مران  9

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر خطً

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى حسام صاحب شكور  11

غٌر  ممبول ضعٌف  جبر خطً 

 مطابك

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى هدٌل احمد جاسم 11

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر  خطً 

 مطابك جٌد جٌد تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى دمحم محسن مؤنس 12

عبد الرزاق مرٌم  13

 محمود

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى



 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى لاسم إسماعٌل دمحم 14

15 

 

عبد الهادي صالح 

 حمٌد

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس رٌاضٌات

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس رٌاضٌات الصباحٌة  األولى دمحم عبد مصلحماهر  16

17 

 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى عمر دمحم علً 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس الرٌاضٌات

إسماعٌل خلٌل  18

 إسماعٌل 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس رٌاضٌات

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى هٌثم عوٌد إبراهٌم 19

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس رٌاضٌات

 أسس الرٌاضٌات الصباحٌة  األولى عبد الجبار عواد  21
 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  علم نفس 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى دمحم مٌسر خضٌر  21

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اللغة العربٌة

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى عالء صالح حسن 22

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر خطً

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى مصطفى نوري ٌوسف 23

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى عبد المحسنمهند  24

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى زٌد عادل غانم  25

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى زبٌدة رشٌد طلب 26

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى حذٌفة حسٌن دمحم 27

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى صالح دمحم مهدي  28

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى طه عماد عبد الرحٌم  29

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى سجاد باش ضاٌع  31

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى زٌد غائب لاسم  31

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى باسم حمادي احمد  32

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 



 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى وسام فتحً عطٌة  33

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى فوزي إسماعٌل عباس 34

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل الصباحٌة  األولى احمد فارس مرعً  35

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 تفاضل وتكامل المسائٌة  األولى دمحم جنٌد ٌاس  36

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 أسس رٌاضٌات 

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر خطً

 تفاضل وتكامل المسائٌة  األولى سرور عبود حمٌد 37

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر خطً

 تفاضل وتكامل المسائٌة  األولى كامل دمحم رشٌد  38

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 الفٌزٌاء

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 اللغة اإلنكلٌزٌة 
 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  أسس الرٌاضٌات 

 تفاضل وتكامل المسائٌة  األولى عمر دمحم شرٌف  39

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

ممبول  ضعٌف  جبر الخطً

 بمرار

غٌر 

 مطابك 

 تفاضل وتكامل المسائٌة  األولى صباح خلف دمحم  41

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 أسس الرٌاضٌات

 
 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اللغة العربٌة 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثانٌة 

التمدٌر  المادة الدراسة  المرحلة اسم الطالب  ت

لبل 

 االعتراض

التمدٌر 

بعد 

 االعتراض

نتٌجة 

 االعتراض

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت  الصباحٌة  الثانٌة  احمد خلٌفة حسن 1



 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  علم نفس

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  منهج بحث

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  البرمجة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت الصباحٌة  الثانٌة  عمر اٌاد صالح  2

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  البرمجة  الصباحٌة  الثانٌة  براء رشٌد ناجً 3

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  منهج البحث

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  التفاضل المتمدم

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  التفاضل ) تحمٌل (

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت الصباحٌة  الثانٌة  ضحى ٌوسف خلف 4

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  التفاضل

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  منهج البحث الصباحٌة  الثانٌة  محمود لحطان رشاد 5

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  التفاضل  الصباحٌة  الثانٌة  إٌالف حازم دمحم 6

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت  الصباحٌة  الثانٌة  هبة زٌاد خلف  7

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم  الصباحٌة  الثانٌة  ابتسام دمحم خلف  8

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل ) تحمٌل (

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت  الصباحٌة  الثانٌة  الٌمضان عمار عبد  9

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  علم نفس 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إدارة تربوٌة

عبد الرحمن عبد  11

 الرزاق 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  علم نفس  الصباحٌة  الثانٌة 

 اللغة اإلنكلٌزٌة 

 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 



 اللغة اإلنكلٌزٌة  الصباحٌة  الثانٌة  احمد خالد حسون  11

 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  منهج البحث

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  البرمجة

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت 

 علم النفس الصباحٌة  الثانٌة  حسام معٌوف دمحم  12

 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  البرمجة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  منهج البحث

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر  الصباحٌة  الثانٌة  صفا خالد مصطفى  13

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت 

 مطابك متوسط متوسط  جبر الزمر  الصباحٌة  الثانٌة  دمحم عدنان حماد  14

15 

 

تاج الدٌن ضاهر 

 محمود 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت  الصباحٌة  الثانٌة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم  الصباحٌة  الثانٌة  نور عبد المادر حسٌن  17

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  هندسة 

18 

 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم  الصباحٌة  الثانٌة  لاسم محً سالم 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  هندسة 

 

19 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر  الصباحٌة  الثانٌة  فارس حسن إسماعٌل 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم 

 

21 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم  الصباحٌة  الثانٌة  رٌم زٌاد جمٌل 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر 

 مطابكغٌر ممبول ضعٌف  هندسة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  برمجة 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم  الصباحٌة  الثانٌة  دمحم لٌس كامل 



 مطابك ضعٌف  ضعٌف  جبر الزمر  21

ممبول  ضعٌف  هندسة 

  بمرار

غٌر 

 مطابك

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  برمجة 

 

22 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل  الصباحٌة  الثانٌة  الره ثائر إسماعٌل 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  منهج بحث 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إدارة تربوٌه 

 

23 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  هندسة  الصباحٌة  الثانٌة  امجد حمٌد دمحم

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم  الصباحٌة  الثانٌة  سلمان فرحان  24

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  المعادالت  الصباحٌة  الثانٌة  مٌاه ارحٌم هجٌج  25

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تفاضل متمدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة 

التمدٌر  المادة الدراسة  المرحلة اسم الطالب  ت
لبل 

 االعتراض

التمدٌر 
بعد 

 االعتراض

نتٌجة 
 االعتراض

 اإلحصاء  الصباحٌة  الثالثة  اٌاد إبراهٌم خلٌل  1
 

 مطابق ضعيف  ضعيف 



 مطابق ضعيف  ضعيف  اإلرشاد

 اإلحصاء  الصباحٌة  الثالثة  مٌادة محسن موسى  2
 

 مطابق ضعيف  ضعيف 

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 المعادالت الصباحٌة  الثالثة  فهد مجباس زٌدان  3
 

 مطابق ضعيف  ضعيف 

مقبول  تحلٌل عددي
 بقرار

مقبول 
 بقرار 

 مطابق

 مطابق ضعيف  ضعيف  اإلحصاء  الصباحٌة  الثالثة  علً فرحان مظهور 4

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

مقبول  اإلحصاء  الصباحٌة  الثالثة  احمد شاكر صابر هادي  5
 بقرار

مقبول 
 بقرار 

 مطابق

 مطابق ضعيف  ضعيف  المعادالت

 مطابق ضعيف  ضعيف  المعادالت الصباحٌة  الثالثة  مروة كامل عبد الوهاب 6

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل رٌاضً  الصباحٌة  الثالثة  لاسم دمحم جهاد 7

 
 تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف 

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل رٌاضً  الصباحٌة  الثالثة  عمر عبد هللا خلف 8

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف  حلمات

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل رٌاضً  الصباحٌة  الثالثة  علً حسٌن جاسم حسن  9

 
 تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف 

 مطابق ضعيف  ضعيف  حلمات

 مطابق ضعيف  ضعيف  المعادالت  الصباحٌة  الثالثة  دمحم فرحان لطٌف  11

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف  المعادالت  الصباحٌة  الثالثة  نبا عبد الرحمن دمحم 11

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي  الصباحٌة  الثالثة  دمحم اثٌر مظهر لطٌف 12

 مطابق ضعيف  ضعيف  جبر الزمر ) تحمٌل(

 المعادالت  الصباحٌة  الثالثة  همام فاضل دمحم  13
 

 مطابق جيد جيد

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل رٌاضً  الصباحٌة  الثالثة  احمد عٌدان حسون  14

 مطابق ضعيف  ضعيف  حلمات

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف  طرائك

 مطابق ضعيف  ضعيف  معادالت  المسائٌة  الثالثة  وسام جاسم دمحم  15

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل عددي المسائٌة  الثالثة  مشاعل لطٌف  16

 مطابق جيد جيد مناهج وطرائك تدرٌس المسائٌة الثالثة  مٌسر حامد رجب عٌث 17

 مطابق ضعيف  ضعيف  جبر حلمات  المسائٌة الثالثة  خلٌل دمحم إبراهٌم ٌاسٌن 18

 مطابق ضعيف  ضعيف  هندسة تحمٌل

محمود حسن إسماعٌل  19
 صالح 

 مطابق ضعيف  ضعيف  تحلٌل رٌاضً  المسائٌة الثالثة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة 

التمدٌر  اسم المادة الدراسة  المرحلة اسم الطالب  ت
لبل 

 االعتراض

التمدٌر 
بعد 

 االعتراض

نتٌجة 
 االعتراض

 اإلحصاء  الصباحٌة  االرابعة   عمر شمس الدٌن احمد  1
 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 



 اإلحصاء  الصباحٌة  الرابعة   مصطفى احمد محمود 2
 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 إحصاء  الصباحٌة  الرابعة  هاشم حسٌن عواد   3
 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  اإلحصاء  المسائٌة  الرابعة   عبد السالم عامر  4

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تحلٌل عددي

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تحلٌل عمدي  الصباحٌة  الرابعة  لٌزر بدري رمان   5

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تحلٌل دالً 

غٌر  ممبول ضعٌف  المعادالت ) تحمٌل ( الصباحٌة  الرابعة  مروان دمحم رزوق فتحً  6
 مطابك

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  احصاء  الصباحٌة  االرابعة   عارف فاضل ناٌف  7

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت تحمٌل 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء  الصباحٌة  االرابعة   بشار برع خلف  8

 مطابك جٌد جٌد بحث تخرج

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت )تحمٌل (

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء رٌاضً  مسائً  الرابعة  احمد خلف موسى خلف   9

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تحلٌل عمدي

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تحلٌل دالً 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء  مسائً  الرابعة  معد سامً حماد   11

 دالً
 عمدي 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء مسائً الرابعة  دمحم صباح رضوان  11

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء   مسائً   الرابعة   فراس فارس ظاهر  12

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء  مسائً  الرابعة   نشوان جبر عبدهللا   13

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  احصاء رٌاضً  مسائً   الرابعة  دمحم جمعة عزاوي   14

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء المسائً   الرابعة  مزبان حاتم حمد   15

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء المسائً  الرابعة  مصطفى عبدهللا كرٌم   16

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  معادالت )تحمٌل (

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  لٌاس وتموٌم  المسائً الرابعة  محمود عبدهللا احمد  17

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  تحلٌل عددي 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  إحصاء 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  عمدي   المسائً الرابعة  بالل عبد النبً سالم  18

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات  المسائً االرابعة   احمد متعب   19

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات  المسائً االرابعة   محمود صباح احمد    21

 تحلٌل دالً  المسائً االرابعة   حنان دمحم بدر    21
 عمدي  

 مطابك ضعٌف  ضعٌف 

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  لٌاس وتموٌم   المسائً االرابعة   اٌاد علً خورشٌد    22

 مطابك ضعٌف  ضعٌف  بحوث عملٌات  المسائً االرابعة   عبد العزٌز سلطان    23



 تحلٌل دالً 
 لٌاس وتموٌم 

 معادالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


