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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة الطالباسم 

 االولى احمد سعدي جواد

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       مقبول تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       مقبول الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     

 

2 

 

 نسخة الطالب

     



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 االمتحانات النهائية للدور األولنتيجة 

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى احمد عالء حسين

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       متوسط الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       متوسط حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

3 

 

 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى اكرم علي كريم

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد جدا   تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       امتياز اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى انتصار ماجد عبد الكاظم

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       جيد تقنية الغزل

       جيد الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقطمالحظة: ال 

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى ايمان احسان عيدان

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       مقبول تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد جدا   الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       مقبول الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

  

 

 

 

 

  

 



 

 

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى تبارك حمزة عطية

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       مقبول الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد الحاسبتطبيقات 

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب



     

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى   تبارك يحيى كاظم           

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       امتياز تقنية الغزل

       امتياز الياف نسيجية

       جيد جدا   الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد جدا   الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       امتياز اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النهائيةالنتيجة 

 جيد جدا   التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة الطالباسم 

 االولى حسين مالك عبد المهدي

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       مقبول تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       مقبول الرياضيات

       مقبول الميكانيك الهندسي

       ضعيف الرسم الهندسي بالحاسوب

       متوسط تطبيقات الحاسب

       ضعيف حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية   مكمل النتيجة النهائية

   التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     

 

10 

 

 نسخة الطالب

     



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 االمتحانات النهائية للدور األولنتيجة 

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى حسين ىاتف برتو

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       مقبول تقنية الغزل

       جيد الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       متوسط الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       متوسط حقوق وديمقراطية

       متوسط اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى حنين محمد مجيد

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       متوسط تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     



 

 

 

 

13 

 

 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى رسل علي عبد الحسين         

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       متوسط الهندسي بالحاسوبالرسم 

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     



 

14 

 

 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى زىراء فاضل عبيد

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       جيد تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الهندسيالميكانيك 

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     

 

15 

 

 نسخة الطالب

     



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى زىراء وليد كامل

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       جيد جدا   تقنية الغزل

       جيد الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       جيد الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       مقبول تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 االمتحانات النهائية للدور األولنتيجة 

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى شكران عبد علي جعفر

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       مقبول الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       امتياز اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     

 

17 

 

 نسخة الطالب



     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى شهد حازم عبد علي

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد جدا   الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقطمالحظة: ال 

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
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 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى شيماء جبار عامر

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       جيد تقنية الغزل

       جيد الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       متوسط حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

 

 

    



 

 

19 

 

 نسخة الطالب

     

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى طيبة احمد عبد الواحد

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       متوسط الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

 

 

 

 

 

   



     

 

20 

 

 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى علي حسين علي

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       مقبول تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم
 
 
 

     



     

 

21 

 

 نسخة الطالب

     

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 التقني بابل المعهد

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى محمد حيدر علي ناجي

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

     قرار مقبول تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       مقبول الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقطمالحظة: ال 

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

  

 

   



 

 

 

23 

 

 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى محمد خليل عبد الكاظم           

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       مقبول الميكانيك الهندسي

       جيد جدا   الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     

 

24 

 

 نسخة الطالب



     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى محمد عبد االمير ناجي

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد الرياضيات

       متوسط الهندسي الميكانيك

       جيد جدا   الرسم الهندسي بالحاسوب

       جيد تطبيقات الحاسب

       جيد حقوق وديمقراطية

       جيد جدا   اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

25 

 

 نسخة الطالب

     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 االمتحانات النهائية للدور األولنتيجة 

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى مرتضى داخل عبيس

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       متوسط الرياضيات

       مقبول الميكانيك الهندسي

       متوسط الرسم الهندسي بالحاسوب

       متوسط تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 متوسط التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

     

     

 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 قسم ميكانيك القدرة

 جامعة الفرات االوسط التقنية

 

 فرع الغزل والنسيج

 المعهد التقني بابل

 

2021-2020 

 نتيجة االمتحانات النهائية للدور األول

 الشعبة المرحلة اسم الطالب

 االولى نعمات حسين كاظم

  

 دروس العبور 

 التقدير المواد الدراسية المالحظات التقدير المواد الدراسية

       متوسط تقنية الغزل

       جيد جدا   الياف نسيجية

       جيد جدا   الرياضيات

       متوسط الميكانيك الهندسي

       جيد الرسم الهندسي بالحاسوب

       متوسط تطبيقات الحاسب

       جيد جدا   حقوق وديمقراطية

       جيد اللغة النكليزية

       متوسط المعامل

          

          

   النتيجة النهائية مبروك ناجح النتيجة النهائية

 جيد التقدير

 مالحظة: ال تستخدم ىذه الشهادة لالغراض الرسمية وانما لتبليغ الطالب بنتيجتو فقط

     

 بشار ضياء حسين

  

 د. احمد ىادي ىاتف

 مقرر القسم

  

 رئيس القسم

 


