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 Applied Facultyانكهيت انتطبيقيت

 فقط سبعت وعشرون171027ابراهٌم الحسٌن1185

 فقط ثالثون181230االء اللبابٌدي2162

 فقط اثنان وعشرون16622احمد امصدر3160

 فقط خمست وعشرون151025احمد لطوف4114

 فقط ثمانيت وعشرون171128اسامه الحاج خلٌل5171

 سبعت عشرة فقط11617انس ضمان6191

 اثنتا عشرة فقط11112اٌلً حالق7274

 فقط عشرون12820أحمد المحمد8193

 فقط اثنان وعشرون13922أنس الزٌن9177

 فقط واحد وعشرون14721أنس العز الدٌن10172

 اثنتا عشرة فقط12غياب12أٌمن الطٌار11132

 فقط اثنان وعشرون14822حسام النداف12276

حمزة الشعار13210

حرمانصفر فقط0غياب0درغام فرنسٌس14130

 فقط ستت وعشرون151126رٌم خالد15181

 فقط ثالثت وعشرون14923زٌاد الغنم16207

 فقط تسعت وعشرون171229زٌنب الشاغوري17275

 فقط واحد وعشرون14721زٌنة فاعور1867

 فقط اثنان وعشرون15722سعد الدٌن ابو علو19182

 فقط واحد وعشرون15621سعٌد شحٌمه20201

 فقط سبعت وعشرون161127شٌماء سالمه21178

 تسعت عشر فقط13619طلحه غزال22112

 فقط عشرون12820طو الحويذي23161

حرمانصفر فقط0غياب0ػباده هختار24188

 فقط سبعت وعشرون171027ػبذ االلو ابى ضوره25179

 فقط خمست وعشرون16925ػبذ اإللو ػرواني2699

 فقط ثالثت وعشرون131023ػبذ البذيغ اجليق27203

انمجموع 

رقماً
انمجموع كتابت

هالحظات

ثالثون درجة/30/العالمة العظمى  -(دارات كهربائية)عالمات مقرر 

2018/2017العام الدراسي – الفصل األول – قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن– السنة الثانية 

اسم الطالب الرقم الجامعيم

انعالمت

أعمال 

انفصم  

(18)

امتحان 

عمهي 

(12)



 فقط عشرون12820ػبذ الحويذ الحوذ28187

 فقط واحد وعشرون16521ػبذ هللا بكري غناهو29196

 فقط عشرون12820عبد المجٌد كزكز30202

تسعت عشر فقط13619عبد الهادي العمر المسعود31180
 

 ثالثت عشرة فقط9413عبد الهادي عرفه32247

 فقط تسعت وعشرون171229عبد الهادي موصل33170ً

 خمست عشرة فقط12315عبٌدة موصل34159ً

 ستت عشر فقط13316عبٌده زٌدان35208

 فقط خمست وعشرون151025عمار السعٌد36205

 فقط ثمانيت وعشرون161228عمر الحمود37184

 ستت عشر فقط12416فاروق دٌب38165

 تسعت عشر فقط10919كرم العبد39243

 فقط ثالثت وعشرون131023لبنى الضاهر40173

 فقط ثمانيت وعشرون161228محمد اباظ41195

 سبعت عشرة فقط11617محمد االحمد42169

 فقط سبعت وعشرون18927محمد المنصور43168

 فقط ثالثت وعشرون131023محمد تركً الكردي44146

 فقط اربعت وعشرون131124محمد رامً سلوم45167

 خمست عشرة فقط13215 محمد سلطان4695

 فقط ثالثت وعشرون14923محمد زٌنو47183

 ستت عشر فقط13316محمد نصر بارودي48192

 فقط ثمانيت وعشرون161228محمود الحموده49200

 اثنتا عشرة فقط12012محمود السفر50194

 فقط اثنان وعشرون13922محمود عزازي51158

 فقط اربعت وعشرون15924مسلم ادرٌس52209

 فقط واحد وعشرون14721هها األحوذ53166

 فقط عشرون13720ناديا الشيخ ػلي54153

 فقط ثالثون181230نىر وداح55163

 فقط خمست وعشرون131225يسى قنبر56277

 فقط ستت وعشرون141226يىضف ػربش57204

 فقط سبعت وعشرون161127يىنص ارحين58164

 اثنتا عشرة فقط12012يىنص زيذاى59100

 ستت عشر فقط12416 ضؼيذ ػباش60136

 فقط ثالثون181230 أضاهةالخياط61145

 فقط واحد وعشرون101121 أحوذ النىفي6275

 فقط اثنان وعشرون121022 بطام هيخائيل6372

اعادة عمهي



 فقط ثمانيت وعشرون171128شهن ربىع64127

عميد الكلية التطبيقيةمدرسو المقرر
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