
 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االيتحان اننهائي                   
 (يسائي) املرحهة: االول                   
 اندور االول/  8102 – 8102انعاو اندراسي                     

 انفصم اندراسي انثاني                                     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
ميكانيك  2الرياضيات 

رسم هندسي  2البرمجة  2هندسي 
 2ووصفية

ورش 
 2هندسية 

هندسة 
 2 كهربائية

  فيزياء
 عادنمال

مبادى ديناميك 
 انكميزيةلغة  الحرارة

 مكمل مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف احمد علي هلو 1
 مكمل مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف ضعيف حارث حمود أدهم 2
 مكمل متوسط ضعيف مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط ضعيف مقبول رياض صياد حمادي 3
 مكمل ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول ضعيف متوسط مقبول)قرار( ضعيف صالح حسن علي 4
 مكمل متوسط ضعيف مقبول متوسط جيد مقبول)قرار( جيد ضعيف مقبول)قرار( محمد عميظاهر  5
 مكممة مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( ضعيف عائشة كوان عبداهلل 6
 مكمل جيد جدا   ضعيف ضعيف ضعيف مقبول متوسط متوسط ضعيف ضعيف عبدهللا فؤاد عبدالرزاق 7
 مكمل مستوف ضعيف مقبول مقبول)قرار( مستوف مستوف مستوف ضعيف ضعيف احمد خلف )ر( عدنان 8
 مكمل ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عفيف صعب رزوقي 9

 مكمل مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف علي حمود عبدهللا 11
 ناجح جيد متوسط مقبول جيد جيد جيد جيد جدا   مقبول)قرار( مقبول عمر ماهر صالح 11
 مكمل ضعيف ضعيف متوسط مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول ضعيف فاضل عيدان مصطفى 12
 مكمل متوسط ضعيف متوسط مقبول جيد متوسط جيد مقبول جيد فرحان محمد حسين 13
 مكمل ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( متوسط ضعيف مقبول ضعيف ضعيف لؤي دخيل عمي 14
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 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 ضعيف ضعيف ضعيف )قرار(مقبول متوسط متوسط متوسط ضعيف مقبول ماجد بحر فياض  15
 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد امتياز جيد جدا   امتياز محمد محمود عايد  16
 ناجح امتياز جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد جدا   امتياز جيد امتياز مهمب خمف عمي  17
 مكمل مقبول ضعيف مقبول مقبول)قرار( جيد ضعيف جيد جدا   ضعيف ضعيف نهاد خميس عبداهلل  18
 مكمل جيد جدا   مقبول)قرار( مقبول متوسط مقبول مقبول)قرار( جيد ضعيف جيد جدا   وليد رياض خليفة  19

 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة االمتحانية


