
 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) A املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم ىندسي 
  1ووصفية
 

ىندسة 
 1كيربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1ىندسية
 

 لغة عربية
 

 ناجح امتياز جيد جيد مقبول متوسط بولمق جيد جدا مقبول إبراىيم خميل إبراىيم  1
 مكمل جيد جدا مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف احمد خميل حميد  2
 ناجح جيد جيد مقبول جيد جدا جيد جيد جيد متوسط أحمد شوقي محمد  3
 ناجحة جيد مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط مقبول متوسط جيد جيد آيو حسن بايز  4
 ناجحة امتياز جيد جيد مقبول متوسط مقبول جيد جدا جيد آيو كوان إبراىيم  5
 مكمل جيد جدا مقبول جيد ضعيف مقبول)قرار( ضعيف متوسط ضعيف باقر صبيح جموب  6

 مكمل امتياز متوسط جيد جدا ضعيف متوسط ضعيف جيد ضعيف بياء محمد كاظم  7

 ناجح جيد جدا جيد مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول جيد جدا جيد جدا جالل الدين جاسم خمف  8

 ناجح جيد جيد متوسط مقبول متوسط متوسط جيد جدا جيد جدا حاتم جمعة ياسين  9
 مكمل جيد متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول متوسط ضعيف حسن جاسم محمد  11

 مكمل مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف متوسط ضعيف حسين كامل عبد  11

 
 

 اللجنة االمتحانية



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) A املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم ىندسي 
  1ووصفية
 

ىندسة 
 1كيربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1ىندسية
 

 لغة عربية
 

 مكمل مستوف مستوف مستوف ضعيف مستوف مقبول مستوف ضعيف رعد قيس عمار )ر( 12

 مكمل جيد متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف رياض حمد جاسم  13

 ةمكمل امتياز جيد مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( مقبول جيد ضعيف ساره يوسف إبراىيم  14

 مكمل مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف سجاد شامل شاطي  15

 ةمكمل جيد جدا متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جيد ضعيف صفا أحمد فاضل  16

 مكمل مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول متوسط متوسط ضعيف عباس رياض محمد  17

 مكمل مقبول متوسط مقبول جيد ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( عبد إرحيم محمد أحمد  18

 ناجح امتياز متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد جدا مقبول عبد الرحمن محمد شكر  19
 ناجح جيد جدا متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( جيد متوسط عبداهلل صادق عبداهلل  21

 مكمل متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف عثمان فائق مرس  21

 مكمل جيد جدا متوسط متوسط ضعيف مقبول ضعيف جيد ضعيف عطية جمعة عطية  22

 مكمل متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول)قرار( متوسط جيد ضعيف عمي عبدالسالم جاسم  23

 
 

 اللجنة االمتحانية
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) A املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم ىندسي 
  1ووصفية
 

ىندسة 
 1كيربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1ىندسية
 

 لغة عربية
 

 مكمل جيد جدا متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول ضعيف متوسط مقبول)قرار( عمر عادل عبداهلل  24

 مكمل مقبول)قرار( مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( متوسط مقبول ضعيف عمر يمماز نورالدين  25

 لةمكم جيد جدا جيد متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول جيد ضعيف فاطمة طالب عمي  26

 ناجح جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد متوسط جيد جدا متوسط فيصل محمد صبار  27
 مكمل جيد جدا متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( جيد متوسط ضعيف محمد أحمد حسين  28

 مكمل متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول متوسط ضعيف محمد حسين جاسم  29

 مكمل جيد جدا جيد مقبول ضعيف مقبول متوسط جيد مقبول)قرار( محمد شوكت عبيد  31

 مكمل جيد جدا مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط متوسط محمد عباس حسن  31

 مكمل جيد مقبول)قرار( ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف محمد عبدالكريم فياض  32

 مكمل امتياز متوسط متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول جيد جدا مقبول محمود إبراىيم محمد  33

 مكمل امتياز متوسط متوسط ضعيف مقبول ضعيف جيد جدا مقبول)قرار( محمود حامد حمود  34

 مكمل جيد مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( مصطفى كريم مصطفى  35

 
 

 اللجنة االمتحانية
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) A املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم ىندسي 
  1ووصفية
 

ىندسة 
 1كيربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1ىندسية
 

 لغة عربية
 

 ناجحة امتياز جيد جيد متوسط متوسط مقبول جيد جدا متوسط ميمن أركان مزىر  36
 ناجحة جيد متوسط جيد مقبول)قرار( متوسط مقبول جيد متوسط ندى رفعت إبراىيم  37

 مكمل جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف )موازي(ياسر عباس محمد  38

 ناجح جيد جدا جيد متوسط متوسط مقبول متوسط جيد جدا مقبول ياسر وليد أمين فتحي  39
 ناجح امتياز جيد متوسط مقبول متوسط متوسط جيد جدا جيد ياسين عويد محي عبد  41

 
 
 
 
 
 
 

 االمتحانيةاللجنة 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم هندسي 
  1ووصفية
 

هندسة 
 1كهربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1هندسية
 

 لغة عربية
 

 ناجح جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد جيد جيد إبراهيم محي الدين هادي  1
 مكمل جدا  جيد  مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف د و أحمد إبراهيم دا 2
 مكمل متوسط متوسط  ضعيف مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول ضعيف أحمد خميل صالح  3
 مكمل امتياز متوسط جيد مقبول)قرار( مقبول مقبول جيد ضعيف أحمد عبداهلل حسن  4
 مكمل جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( ضعيف متوسط ضعيف اسالم حسن عمي  5
 مكمل مقبول متوسط ضعيف ضعيف متوسط مقبول جيد مقبول أوس وسيم سعدالدين  6
 ناجح جيد جدا   جيد جيد مقبول جيد مقبول جيد جدا   جيد أيوب كمال بادي  7
 ناجح متوسط متوسط مقبول)قرار( جيد جدا   مقبول مقبول جيد جدا   متوسط بكر محمد جواد  8
 ةناجح جيد جدا   متوسط متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول جيد مقبول)قرار( جمانة أحمد محمد  9

 مكمل جيد  مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط ضعيف حسن ثامر حسن  11
 ناجح جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول حسن عمي تحسين  11
 ناجح امتياز جيد جدا   جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جدا   متوسط خمف عمي خمف  12

 
 

 اللجنة االمتحانية



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم هندسي 
  1ووصفية
 

هندسة 
 1 كهربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1هندسية
 

 لغة عربية
 

 ناجحة امتياز جيد متوسط جيد متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد زهراء خالد فرج  13
 مكمل جيد جدا   جيد متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط ضعيف سامر داود خضر  14
 مكمل متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول شاكر محمود عبداهلل  15
 ناجح مستوف متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط جيد جيد الصديق عماد ياسين )ر( 16
 ناجح جيد متوسط جيد جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد عبدالرحمن ثامر محمود  17
 مكمل جيد مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف )موازي(عبداهلل محمد اكرم  18
 مكمل جيد جدا   متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف متوسط ضعيف عمي حسن راوي  19
 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط متوسط جيد عمي محمد عاشور  21
 مكمل متوسط متوسط ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط ضعيف عمار رعد عسل  21
 مكمل متوسط متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف عمر سعدون مصطفى  22
 مكمل جيد مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط ضعيف فاروق عمر طه  23
 مكمل متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف متوسط ضعيف فهمي فراس سعيد  24

 
 

 اللجنة االمتحانية
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم هندسي 
 1ووصفية
 

هندسة 
 1 كهربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1هندسية
 

 لغة عربية
 

 مكمل جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف مقبول)قرار( متوسط ضعيف قحطان عداي حمد  25
 مكمل جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( جيد ضعيف مجيد كريم حميد  26
 مكمل جيد جيد مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف محمد إسماعيل محمد  27
 مكمل جيد متوسط متوسط ضعيف مقبول)قرار( ضعيف متوسط ضعيف محمد جاسم خمف  28
 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جيد محمد عباس محمد  29
 مكمل امتياز متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول جيد مقبول)قرار( محمد عريمش خميفة  31
 مكمل جيد متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول جيد ضعيف محمد ماجد يعكوب  31
 مكمل جيد جدا   جيد مقبول ضعيف مقبول متوسط جيد جدا   مقبول)قرار( محمد هاشم مناع  32
 ناجح جيد جيد مقبول جيد مقبول)قرار( جيد جيد مقبول محمود عماد خضر  33
 ناجح جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا   جيد مصطفى إبراهيم محجوب  34
 ناجح امتياز جيد مقبول جيد جدا   جيد جيد جيد امتياز المظفر جمال مولود  35

 
 

 اللجنة االمتحانية
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 / انفصم االول نتائج االيتحان اننهائي                   
 (صباحي) B املرحهة: االوىل                   

 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                  

          
 ت

 اسم الطالب

 المواد الدراسية

 1الرياضيات  النتيجة
 

 1البرمجة 
 

رسم هندسي 
  1ووصفية
 

هندسة 
 1كهربائية
 

عمم 
 1السكون
 

عمميات تصنيع 
1 
 

ورش 
 1هندسية
 

 لغة عربية
 

 مكمل جيد جدا   جيد متوسط ضعيف مقبول ضعيف متوسط ضعيف منار عبداهلل حميد  36
 مكمل جيد جيد مقبول ضعيف ضعيف ضعيف متوسط ضعيف منتظر عبدالحسن دنيف  37
 مكمل جيد متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( جيد ضعيف ياسر محمد أحمد  38
 ناجح امتياز جيد متوسط متوسط مقبول متوسط جيد متوسط ياسين رؤوف ياسين  39
 مكمل ضعيف متوسط مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف يوسف ربيع عبد  41

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية
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