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 نتائج االيتحان اننهائي                  
 (صباحي) A املرحهة: االول                   

  اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                      
 انفصم اندراسي انثاني                                  

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 الرياضيات  النتيجة
2 

ميكانيك 
رسم هندسي  2البرمجة  2هندسي 

 2  ووصفية
ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 ناجح جيد جيد متوسط جيد جيد مقبول جيد جدا   مقبول جيد جدا   إتراهَى خهَم إتراهَى  1
 مكمل جيد ضعيف ضعيف مقبول مقبول)قرار( ضعيف جيد جدا   مقبول)قرار( مقبول احًد خهَم حًَد  2
 ناجح جيد جدا   جيد مقبول متوسط جيد متوسط جيد جدا   جيد جيد جدا   أحًد شولٌ يحًد  3
 مكملة امتياز ضعيف ضعيف مقبول متوسط جيد جيد جدا   مقبول مقبول آٍه حطٍ تاٍس  4
 ناجحة جيد جدا   جيد متوسط متوسط جيد مقبول جيد جدا   مقبول امتياز آٍه كواٌ إتراهَى  5
 مكمل متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول)قرار( جيد ضعيف متوسط تالر صثَح جهوب  6
 ناجح جيد متوسط مقبول)قرار( متوسط متوسط متوسط جيد جدا   جيد امتياز جالل اندٍٍ جاضى خهف  7
 ناجح جيد متوسط مقبول جيد متوسط مقبول جيد جدا   مقبول امتياز حاتى جًعة ٍاضٍَ  8
 مكمل مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول ضعيف جيد ضعيف مقبول)قرار( حطٍ جاضى يحًد  9

 مكمل مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( ضعيف مقبول حطٍَ كايم عثد  11
 مكمل مستوف ضعيف مستوف مستوف مستوف مقبول)قرار( مستوف مقبول)قرار( ضعيف رعد لَص عًار )ر( 11
 ناجح جيد جدا   مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول رٍاض حًد جاضى  12
 مكملة جيد مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف جيد جدا   ضعيف جيد ضاره ٍوضف إتراهَى  13
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 نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) Aاملرحهة: االول                    

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                     
 انفصم اندراسي انثاني                                   

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

الرياضيات  النتيجة
2 

ميكانيك 
 2هندسي 

رسم هندسي  2البرمجة 
 2ووصفية

ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 الحرارة

 انكميزيةلغة 

 مكمل متوسط مقبول مقبول جيد مقبول ضعيف مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضجاد شايم شاطٌ  14
 مكملة امتياز ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول جيد ضعيف ضعيف صفا أحًد فاضم  15
 مكمل متوسط ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول عثاش رٍاض يحًد  16
 ناجح جدا  جيد  مقبول)قرار( متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا   متوسط متوسط عثد إرحَى يحًد  17
 ناجح جيد جيد جدا مقبول جيد متوسط جيد امتياز جيد جيد عثد انرحًٍ يحًد شكر  18
 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط جيد مقبول جيد عثدهللا صادق عثدهللا  19
 مكمل متوسط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف متوسط ضعيف ضعيف عثًاٌ فائك يرش  21
 مكمل مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( جيد مقبول)قرار( ضعيف عطَة جًعة عطَة  21
 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف جيد مقبول)قرار( متوسط عهٌ عثدانطالو جاضى  22
 مكمل جيد جيد جيد متوسط متوسط ضعيف جيد ضعيف جيد عًر عادل عثدهللا  23
 مكمل امتياز ضعيف ضعيف ضعيف مقبول متوسط متوسط ضعيف ضعيف هًاز َوراندٍٍ عًر ٍ 24
 مكملة جيد جدا   ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول جيد فاطًة طانة عهٌ  25
 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد متوسط امتياز جيد امتياز فَصم يحًد صثار  26
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 نتائج االيتحان اننهائي                    
 (صباحي) Aاملرحهة: االول                    

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                     
 انفصم اندراسي انثاني                                   

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

الرياضيات  النتيجة
2 

ميكانيك 
رسم هندسي  2البرمجة  2هندسي 

 2ووصفية
ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 مكمل مقبول ضعيف ضعيف مقبول جيد جيد جيد جدا   مقبول ضعيف يحًد احًد حطٍَ  27
 مكمل مقبول ضعيف مقبول)قرار( متوسط متوسط مقبول جيد ضعيف ضعيف يحًد حطٍَ جاضى  28
 ناجح جيد متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول جيد جدا   مقبول متوسط يحًد شوكت عثَد  29
 ناجح جيد متوسط مقبول)قرار( مقبول متوسط مقبول جيد جدا   مقبول جدا  جيد  يحًد عثاش حطٍ  31
 مكمل جيد ضعيف ضعيف متوسط ضعيف ضعيف متوسط مقبول)قرار( ضعيف يحًد عثدانكرٍى فَاض  31
 مكمل جيد جدا   مقبول متوسط متوسط جيد ضعيف جيد مقبول متوسط يحًود إتراهَى يحًد  32
 مكمل جيد جيد متوسط مقبول متوسط ضعيف جيد جدا   مقبول متوسط يحًود حايد حًود  33
 ناجح جيد مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مقبول يصطفي كرٍى يصطفي  34
 ناجحة جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد مقبول جيد جدا   مقبول)قرار( جيد جدا   يًٍَ أركاٌ يسهر  35
 ناجحة جيد مقبول)قرار( متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا   مقبول جيد َدى رفعت إتراهَى  36
 مكمل متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول)قرار( جيد جدا   ضعيف مقبول)قرار( ٍاضر عثاش يحًد )يوازً( 37
 ناجح جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا   مقبول جيد جدا   متوسط امتياز ٍاضر ونَد أيٍَ  38
 ناجح جيد جدا   متوسط مقبول متوسط جيد مقبول جيد جدا   مقبول)قرار( جيد جدا   ٍاضٍَ عوٍد يحٌ  39
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 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 
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 نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االول                   
 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                     

 انفصم اندراسي انثاني                                     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

الرياضيات  النتيجة
2 

ميكانيك 
رسم هندسي  2البرمجة  2هندسي 

 2 ووصفية
ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 مكمل امتياز ضعيف ضعيف مقبول متوسط متوسط جيد جيد مقبول إبراهٍى يحً اندٌٍ هادي 1
 مكمل امتياز ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط ضعيف متوسط ضعيف مقبول دوأحًد إبراهٍى دا 2
 مكمل جيد ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول أحًد خهٍم صانح 3
 مكمل جيد مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط ضعيف امتياز مقبول)قرار( مقبول أحًد ػبدهللا حسٍ 4
 مكمل جيد مقبول)قرار( مقبول متوسط متوسط ضعيف جيد ضعيف جيد اسالو حسٍ ػهً 5
 ناجح جيد جدا   جيد مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( امتياز متوسط جيد أوس وسٍى سؼداندٌٍ 6
 مكمل جيد جيد متوسط متوسط جيد ضعيف جيد جدا   جيد جيد أٌىب كًال بادي 7
 مكمل جيد ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( جيد متوسط جيد يحًد جىاد بكر 8
 ناجحة جيد جدا   مقبول مقبول مقبول جيد متوسط جيد جدا   مقبول جيد جًاَة أحًد يحًد 9

 مكمل جيد ضعيف مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول مقبول)قرار( حسٍ ثاير حسٍ 11
 مكمل جيد ضعيف ضعيف متوسط مقبول مقبول)قرار( جيد جدا   مقبول مقبول تحسٍٍحسٍ ػهً  11
 ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط متوسط امتياز جيد جدا   امتياز خهف ػهً خهف 12
 مكملة امتياز ضعيف مقبول متوسط متوسط جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد زهراء خاند فرج 13
 مكمل جيد متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف جيد مقبول ضعيف خضرساير داود  14
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 نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) Bاملرحهة: االول                    

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                     
 انفصم اندراسي انثاني                                     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

الرياضيات  النتيجة
2 

ميكانيك 
رسم هندسي  2البرمجة  2هندسي 

 2 ووصفية
ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 مكمل متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف ضعيف شاكر يحًىد ػبدهللا  15
 مكمل مستوف ضعيف مقبول)قرار( جيد مقبول مقبول جيد متوسط امتياز انصدٌك ػًاد ٌاسٍٍ )ر( 16
 ناجح امتياز جيد مقبول جيد متوسط جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   ػبدانرحًٍ ثاير يحًىد  17
 مكمل مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( مقبول ضعيف جيد متوسط مقبول )يىازي(ػبدهللا يحًد اكرو  18
 مكمل مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول)قرار( جيد متوسط جيد ػهً حسٍ راوي  19
 مكمل ضعيف مقبول ضعيف متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( جيد جدا   ػهً يحًد ػاشىر  21
 مكمل جيد ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف مقبول ػًار رػد ػسم  21
 مكمل جيد جدا   ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول جيد ضعيف مقبول ػًر سؼدوٌ يصطفى  22
 ناجح جيد جدا   متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط جيد جدا   جيد متوسط فاروق ػًر طه  23
 مكمل متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف مقبول فهًً فراس سؼٍد  24
 مكمل متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف جيد جدا   ضعيف مقبول لحطاٌ ػداي حًد  25
 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف جيد جدا   مقبول متوسط يجٍد كرٌى حًٍد  26
 مكمل متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف متوسط مقبول ضعيف يحًد إسًاػٍم يحًد  27
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 نتائج االيتحان اننهائي            
 (صباحي) Bاملرحهة: االول                    

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                     
 انفصم اندراسي انثاني                                    

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

الرياضيات  النتيجة
2 

ميكانيك 
رسم هندسي  2البرمجة  2هندسي 

 2ووصفية
ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( جيد مقبول متوسط يحًد جاسى خهف  28
 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول جيد متوسط جيد يحًد ػباس يحًد  29
 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جدا   مقبول مقبول يحًد ػرًٌش خهٍفة  31
 ناجح جيد مقبول)قرار( مقبول متوسط مقبول متوسط جيد متوسط جيد يحًد ياجد ٌؼكىب  31
 مكمل متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول جيد جدا   مقبول ضعيف يحًد هاشى يُاع  32
 ناجح جيد مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جدا   يحًىد ػًاد خضر  33
 ناجح جيد جدا   متوسط جيد متوسط جيد متوسط جيد جدا   متوسط جيد جدا   يصطفى إبراهٍى يحجىب  34
 مكمل امتياز ضعيف ضعيف متوسط مقبول مقبول)قرار( جيد جدا   جيد جدا   امتياز انًظفر جًال يىنىد  35
 مكملة جيد جدا   ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف متوسط مقبول متوسط يُار ػبدهللا حًٍد  36
 مكمل مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف جيد ضعيف ضعيف يُتظر ػبدانحسٍ دٍَف  37
 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول)قرار( جيد جدا   مقبول متوسط ٌاسر يحًد أحًد  38
 مكمل امتياز ضعيف ضعيف مقبول)قرار( متوسط مقبول)قرار( جيد جدا   مقبول)قرار( مقبول ٌاسٍٍ رؤوف ٌاسٍٍ  39
 مكمل جيد ضعيف مقبول)قرار( متوسط متوسط ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ٌىسف ربٍغ ػبد  41
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