
جامعة تكريت

كلية الهندسة

الهندسة الكيمياوية

6666442211الوحدات

ورشرسم هندسيميكانيك هندسي1مبادئ حاسباتكيمياء تحليليةكيمياء عضويةرياضياتاالسم ت

اللغة 

عربية 

(1ك)

اللغة 

االنكليزية 

(2ك)

الدورالنتيجة

دور اولمكملجيد جداًجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولجيـدجيـدمقبولمقبولراسبابراهيم حسن محمود1

ابراهيم مظفر خلف2

دور اولناجحجيـدجيـدمتوسـطجيـدمقبولجيـدجيد جداًمقبولمقبولجيـدابو بكر ياسين سالمة3

دور اولناجحامتيازجيـدجيد جداًجيـدمتوسـطجيـدامتيازجيـدمتوسـطمقبولاحمد شعالن مبارك4

دور اولمكملمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيراسبراسبمقبولراسبراسبراسباحمد عمران رمضان علي5

دور اولناجحجيد جداًجيـدجيـدمقبولمقبولمقبولجيد جداًمتوسـطجيـدمقبولاحمد مرهون قاسم6

دور اولمكملجيـدجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطجيـدراسبراسبراسباسامة غازي شهاب حميد7

دور اولمكملجيـدجيـدمقبولراسبراسبراسبجيـدمتوسـطراسبراسباسامه عمر عثمان8

دور اولناجحجيـدجيد جداًجيـدمقبولمقبولمقبولجيد جداًمقبولمتوسـطمقبولاسراء قاسم محمد9

دور اولناجحجيـدمتوسـطجيـدمقبولمقبولجيـدجيـدجيـدمتوسـطجيد جداًاطياف موسى محمد10

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

االول: الصف 

حجبت النتيجة لعدم تسليم براءة الذمة
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دور اولمكملجيـدجيـدمتوسـطمقبولمقبولراسبجيـدمتوسـطمتوسـطجيـدامال جاسم محمد11

دور اولمكملجيـدجيـدمتوسـطمقبولمقبولراسبجيـدمتوسـطمقبولراسبامال عادل مطر12

دور اولناجحجيد جداًجيد جداًجيد جداًمقبولمقبولمتوسـطامتيازمتوسـطمتوسـطجيـدانصاف جميل مجيد13

دور اولمكملامتيازجيـدمتوسـطجيـدمقبولراسبجيـدمتوسـطمقبولمقبولايمن جالل خلف14

دور اولناجحجيد جداًجيد جداًجيـدجيـدجيد جداًمتوسـطجيد جداًمتوسـطجيد جداًمتوسـطايناس خلف محمد15

دور اولناجحامتيازجيد جداًجيد جداًمقبولمقبولجيـدجيد جداًامتيازجيـدجيـدبشائر حازم صالح16

دور اولناجحجيد جداًجيـدجيد جداًجيـدمقبولجيـدجيد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطبكر عدنان فرحان17

دور اولمكملمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمقبولمستوفيمتوسـطمستوفيراسببنون محمد سعود احمد18

دور اولمكملمقبولمتوسـطراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبالحارث صالح محمد19

دور اولمكملمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولراسبمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبمقبولحسن ثامر جاسم20



جامعة تكريت

كلية الهندسة

الهندسة الكيمياوية

6666442211الوحدات

ورشرسم هندسيميكانيك هندسي1مبادئ حاسباتكيمياء تحليليةكيمياء عضويةرياضياتاالسم ت

اللغة 

عربية 

(1ك)

اللغة 

االنكليزية 

(2ك)

الدورالنتيجة

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

االول: الصف 

دور اولمكملجيـدمتوسـطمقبولمقبولراسبراسبمقبولراسبراسبراسبحسن علي حسين21

دور اولمكملجيـدمتوسـطمقبولمقبولراسبراسبمتوسـطمقبولراسبراسبحسين اسو عبدالكريم22

دور اولناجحجيـدجيـدجيـدجيد جداًمتوسـطجيد جداًامتيازامتيازامتيازجيد جداًحقي اسماعيل مناع23

دور اولمكملجيد جداًمتوسـطجيـدمقبولراسبمقبولجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولحوراء فرج رحيم24

دور اولمكملمتوسـطمتوسـطمقبولراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبخليل عثمان حسن25

دور اولمكملجيـدجيـدمقبولراسبراسبمقبولمقبولراسبراسبمقبولديانا قاسم عباس26

دور اولناجحامتيازجيد جداًجيد جداًجيـدمتوسـطجيد جداًامتيازجيد جداًامتيازجيـدرحاب اعياده مضعن27

دور اولمكملجيـدمتوسـطجيـدمقبولمقبولراسبمقبولراسبمقبولراسبرسل سعد هللا عبد28

دور اولناجحجيد جداًجيـدجيـدجيـدمقبولجيـدامتيازجيد جداًجيد جداًجيـدرفاه موفق ابراهيم 29

دور اولناجحامتيازجيـدجيد جداًجيـدمقبولمتوسـطامتيازجيـدجيد جداًجيـدرند طارق خلف30
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دور اولمكملجيد جداًجيد جداًجيـدمقبولراسبمتوسـطجيد جداًجيـدمقبولمقبولرؤيا يوسف عبد عايد31

دور اولمكملامتيازجيد جداًجيـدمقبولراسبراسبامتيازمقبولمتوسـطمقبولسارة احمد حامد32

دور اولمكملجيد جداًمتوسـطمتوسـطمقبولراسبراسبمتوسـطمقبولمقبولمقبولسارة بشير محمد33

دور اولناجحامتيازجيد جداًجيد جداًمقبولمقبولجيـدامتيازجيـدجيـدجيـدسارة محمد علي فرحان34

دور اولمكملمتوسـطجيـدمقبولمتوسـطراسبراسبمقبولراسبراسبراسبسالي علي حسين35

دور اولمكملجيد جداًجيـدمقبولراسبراسبراسبمقبولراسبراسبراسبسماء عماد احمد36

دور اولناجحجيد جداًجيد جداًمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطسيناء محمود مشعان37

دور اولناجحجيد جداًجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطجيد جداًمقبولمقبولمتوسـطضحى محمود حسين عليان38

دور اولمكملمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبراسبمقبولجيـدمتوسـطراسبمقبولعبدالخالق سميط محمود39

دور اولناجحجيد جداًمقبولمتوسـطجيـدجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطجيد جداًمقبولعالء سالم حميد40
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دور اولمكملمقبولمقبولراسبمقبولراسبراسبمقبولراسبراسبراسبعالء صالح اسماعيل41

دور اولناجحجيد جداًجيـدجيد جداًمتوسـطمتوسـطجيـدجيد جداًجيـدجيـدمتوسـطعلي ابراهيم احمد42

دور اولمكملجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبراسبراسبراسبراسبعلي صاحب ابراهيم43

دور اولمكملجيـدمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولراسبمتوسـطعلي فاضل حردان44

دور اولمكملجيد جداًجيـدمتوسـطمتوسـطراسبمتوسـطجيد جداًجيد جداًجيـدجيـدعمر احمد خلف45

دور اولناجحجيـدجيـدجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطجيد جداًمقبولجيـدجيـدعمر بدران احمد46

دور اولمكملجيد جداًجيـدجيـدمقبولمقبولراسبجيـدمقبولمقبولراسبعمر خالد احمد47

دور اولمكملمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمقبولراسبجيـدراسبمستوفيراسبعمر رافع امين48

دور اولمكملراسبمقبولراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبغسان احمد مصطو49

دور اولناجحجيد جداًجيد جداًجيـدمقبولمقبولمقبولجيد جداًجيـدمقبولمتوسـطفراس ياسين عبدهللا50
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دور اولمكملراسبمقبولراسبمقبولراسبراسبراسبراسبراسبراسبمحمد ابراهيم حمد51

دور اولمكملراسبمقبولمقبولراسبمقبولراسبراسبمقبولراسبراسبمحمد احمد جاسم52

دور اولناجحجيـدجيـدجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطجيـدجيـدمقبولمتوسـطمحمد حكمت داود53

دور اولناجحجيـدجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمحمد شالش جاسم54

دور اولمكملجيـدجيد جداًمقبولجيـدمقبولراسبجيـدجيـدمتوسـطجيد جداًمحمد طه ياسين55

دور اولمكملجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبجيـدمقبولمقبولمتوسـطمحمد علي حسين56

دور اولمكملجيـدجيـدجيـدمتوسـطراسبراسبمتوسـطراسبراسبراسبمحمود طارش مشكور57

دور اولمكملجيـدجيـدمقبولراسبراسبراسبمقبولراسبراسبراسبمريم روكان عواد58

دور اولمكملمتوسـطمتوسـطمقبولراسبمقبولمتوسـطجيد جداًراسبراسبمتوسـطمزاحم ابراهيم منسي59

دور اولناجحامتيازجيد جداًجيـدجيد جداًجيـدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمصطفى الياس علي60

دور اولمكملمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمتوسـطراسبراسبمقبولمصطفى حميد عياش جاسم61
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دور اولناجحجيد جداًجيـدجيـدجيـدامتيازجيد جداًامتيازجيـدجيد جداًمتوسـطمصطفى كمال علي62

دور اولمكملجيد جداًمتوسـطمقبولراسبراسبراسبمقبولراسبراسبراسبمصطفى محمد عبيد63

دور اولناجحجيد جداًجيد جداًجيد جداًمقبولمتوسـطمتوسـطامتيازجيد جداًامتيازجيد جداًمالك بدري احمد64

دور اولناجحجيد جداًجيد جداًجيد جداًمتوسـطمقبولمتوسـطجيـدمقبولجيـدمتوسـطمنى رفعت طه65

دور اولمكملمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيراسبراسبمستوفيراسبراسبمقبولنجود ظاهر عبدهللا66

دور اولمكملمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبراسبمقبولراسبراسبمقبولنعمان عبدالحي مروح67

دور اولناجحجيد جداًمتوسـطجيد جداًمقبولمقبولمتوسـطجيـدمقبولمقبولمقبولنور الهدى عامر حمدان68

دور اولناجحجيد جداًجيـدمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولهاجر صادق صابر69

دور اولمكملمتوسـطمتوسـطراسبمقبولراسبمقبولمقبولراسبراسبمقبولهشام اسماعيل خضر70

دور اولمكملمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمقبولراسبمتوسـطمقبولراسبراسبوضاح محمد محمود71

دور اولمكملجيد جداًمتوسـطجيـدجيـدجيد جداًجيد جداًجيد جداًراسبجيـدجيـدياسمين خالد بدر 72

دور اولمكملجيـدجيـدمتوسـطمقبولراسبمقبولجيد جداًجيـدمقبولمتوسـطياسمين محمد عمر73




