
نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةابراهيم كريم هاشم مسكين

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

1

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

المرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

الشعبة



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةاحمد اسماعيل علي حسين

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيد جدًادوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةاحمد سعد عجيل ابو الحسنه

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

3

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةاحمد سلمان عبد مشي سلمان

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةاسراء حمزة عالوي حمزة

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

5

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةامير احمد حاتم علي العكام

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةامير احمدحمزة جسام

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

7

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةايمن ناصر حسين مهوس

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةأسماء اهلل حاتم رشيد كاظم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةباسم جبير فهد صالح السعدي

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةبتول عبيس عبد اهلل محميد

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

11

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمتوسطسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحاتم نعيمه لفته معارج

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةحسن رحم محمد عبد الحسين

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

13

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبقرارمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمقبول
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحسنين عامر عبد المحسن

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

14

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيد جدًادوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية امتيازأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيد جدًااجهزة طبية الكترونية
الرياضياتجيد جدًاأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيد جدًاحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةامتياز
لغهامتيازلغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةحسين رائد غركان اسود

جيد جدًا
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

15

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحسين صادق محمد امين

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمقبولدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةضعيفورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةحسين صالح عبدالساده كريم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحنين سليم سعيد رحيم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةحوراء امير مكي اسماعيل

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

19

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحيدر رائد علي ناصر

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

20

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتجيدأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةامتياز
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةحيدر طالب حسين جابر

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

21

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحيدر عباس بربري كشموش

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمقبولسيطرة

المعاملمتوسطتطبيقات حاسوب
فسلجةضعيفورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيدلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةحيدر عماد حميد ترف

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمتوسطسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةحيدر منخي جبر جابر

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

24

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيضعيفسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهضعيفلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةذو الفقار محمد زكي مهدي

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرباب علي مرزوك حريجه
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرسل حيدر عباس نجم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمقبولسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرسول مصطفى حذيه كطل
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرضا حيدر عناد عبد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرقيه قيصر صباح محمد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرؤى رائد كاظم حمزه
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةرياض حسن كاظم حسين
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةزهراء عايد محمد عبد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةزهراء ناصر حسين فرمان
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةزيد عمار جبير كاظم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةزينب حسان عجيل شطنان
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةزينه كاظم عبد الزهره كاظم

37

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةزينه محمد موسى محمد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمتوسطسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةسجاد جميل جواد كاظم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمتوسطسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةسجاد خلف جابر عاصي
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمتوسطسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةسجاد كاظم راشد منشد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةضعيفورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةصادق جمعه حسون نعمه
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةصادق صباح مخيلف جبر
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية امتيازأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد جدًا
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةضحى نعمه منجي عبد االئمه
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةضياء محمد لفته عباس
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةضياء ناظم شاكر محمد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةطالب كريم كامل ثويني
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيدلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعباس احمد حسين جياد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيدلغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعباس جاسم جبير فهد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعبد الخالق رزاق عباس جبر
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةعبد اهلل صالح عبد الحسين عباس

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

المرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

الشعبة



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية ضعيفأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمقبولسيطرة

المعاملمقبولتطبيقات حاسوب
فسلجةضعيفورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمقبول
لغهجيد جدًالغة انكليزي
ضعيفالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعبد اهلل فاضل ساجت رباح

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةعلي ثائر حمزة عبود

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيدلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعلي جليل نعيم جبر

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيدلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةعلي جميل كريم حمادي

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعلي صادق فليح  حسن

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبقرارمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانية(نقل موازي)علي عباس محمد  حاجم 

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعلي غالي خلف شريجي

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةعلي فاضل خربوت عزيز

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعلي كاظم فاضل عبود

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةعلي كريم جاسم جحيل

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبقرارمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعلي مجيد خزن جوني

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةعلي محسن عبيس هاشم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةعلي وليد عبد الحسين مهدي

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةغزوان هيثم سلمان زيدان

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةغسق مالك حبيب جعاز

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةفاطمة رائد عبيس غضيب

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةفاطمه عباس قاسم كريم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةفاطمه علي حمزه عباس

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةفتاح هادي عبد الرضا عبد اهلل

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةفرقان ليث عبد علي عباس

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة
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االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةكرار حيدر حسين جمعه

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

 دروس العبورالثانيةكرار رعد غانم عداي

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

73

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةكريم عماد ثامر كاظم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةامتياز
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

 دروس العبورالثانيةكوثر صاحب ازناد جاسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

75

االجهزة الطبية

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول
الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةليث حامد مراد سلمان

76

االجهزة الطبية

2021-2020



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمقبول
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمثنى حميد عبد االمير عبد

77

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيدلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمجتبى عبد الحسين حمزه

78

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمقبول
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد بخيت شداد هاوي
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد جاسم محمد نجيب

80

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد جميل خلف ضايف

81

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملمتوسطتطبيقات حاسوب
فسلجةضعيفورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد حسن ميران جبار

82

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد خليل نعمه فرحان

83

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد رمضان ملوي احمد

84

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيداجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد سالم محمد غزاي

85

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيدلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد سالم صالح عايز
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد طالب جاسم حسين شويلي

87

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمحمد مكصد عبد زيد سعود

88

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبقرارمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيدلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمرتضى جعفر نور حسين

89

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمرتضى محسن شمخي جبر

90

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمريم عبد اهلل علي عبيد

91

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمريم مؤيد عليوي جواد

92

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمصطفى احمد عبد زيد عبد الحسين

93

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةضعيفاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيدسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمصطفى طالب ياس عباس

94

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية امتيازأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبجيدحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمصطفى عادل تايه علوان

95

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمصطفى عدنان ياسر سليمان

96

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتقرارمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمقتدر مقداد رسول محسن

97

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكامتيازدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية امتيازأجهزة قياس

الدوائر الرقميةجيد جدًااجهزة طبية الكترونية
الرياضياتجيد جدًاأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبامتيازحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةامتياز
لغهامتيازلغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد جدًا
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمنال عبد االمير كاظم عباس

98

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيمتوسطسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةموسى جعفر محمد عبد الحسين

99

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية مقبولأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتضعيفأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبضعيفحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
امتيازالمشروع

النتيجة النهائيةمكملالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمؤمل علي كاطع عبد الحسين
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمقبولورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةمؤيد عصام مهدي محمد علي
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةنبأ سالم عباس راضي
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمقبولأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةنور الهدى ضياء حيدر هادي
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيدتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهامتيازلغة انكليزي
جيدالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةنور محمد جاسم محمد
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكجيددوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتجيدأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةجيدورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةهاشم ابراهيم محمد حسن
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتجيدأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد
لغهجيد جدًالغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةهدى نزار كشيمش زياد

106

االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيدأجهزة قياس

الدوائر الرقميةقرارمقبولاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبقرارمقبولحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملامتيازتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةمتوسط
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةهديل هيثم كاظم صبي
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية متوسطأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيجيد جدًاسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
متوسطالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

متوسط
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةياسين خضير عباس حسين
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االجهزة الطبية



نسخة الطالب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرات االوسط التقنية

التقني بابل

اسم الطالب

التقديرالمواد الدراسيةالمالحظاتالتقديرالمواد الدراسية
االلكترونيكمتوسطدوائر الكترونية
الدوائر والقياسات الكهربائية جيد جدًاأجهزة قياس

الدوائر الرقميةمتوسطاجهزة طبية الكترونية
الرياضياتمتوسطأجهزة طبية كهروميكانيكية

(1)تطبيقات حاسوبمتوسطحاسبات دقيقة
الرسم الهندسي والكهربائيامتيازسيطرة

المعاملجيد جدًاتطبيقات حاسوب
فسلجةمتوسطورشة صيانة االجهزة الطبية 

plcحقوق انسان والديموقراطيةجيد جدًا
لغهامتيازلغة انكليزي
جيد جدًاالمشروع

النتيجة النهائيةمبروكناجحالنتيجة النهائية
التقدير

م سعد صالح حميد,م
مقرر القسم

جيد
ال تستخدم هذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجته فقط: مالحظة

شيماء ابرهيم جبار.د
رئيس القسم

2021-2020
نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

الشعبةالمرحلة

 دروس العبورالثانيةيوسف رعد نعمه عباس
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االجهزة الطبية


