
 : العالمة )*( تعنً مقبول بقرارمالحظة

 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي             
 الرابعةاملرحلة:                  

 الدور االول/  7102 – 7102العام الدراسي                

 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

تصميم  النتيجة دروس العبور والمطالبة
تكييف الهواء  سيطرة وقياسات IIالمكائن 

مواد  اهتزازات والتثميج
هندسة  محطات القدرة هندسية

 صناعية
مكائن 
 كهربائية

مشروع 
 هندسي

 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط متوسط مقبول* متوسط مقبول* ضعيف مقبول مقبول احمد رحٌم عبدالكرٌم  1

علً مجٌد محد أرام 2  ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد متوسط متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مقبول 

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا امتياز جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد متوسط عماد محمد  أسامه 3

 حجب اوس احمد جاسم  4
 حجب آٌة احمد فرج  5
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا متوسط جيد جيد جدا متوسط مقبول* جيد مقبول* جيد جدا سعران حمٌد  إٌهاب 6

 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول* ضعيف مقبول تمام حسٌن ٌوسف  7

 حجب حاتم هاشم علً  8
 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول مقبول ضعيف جيد ضعيف مقبول مقبول* مقبول الحسٌن علً محمد  9

 رعد شهاب احمد  11
 مكمل حتراقامكائن  انتقال حرارة جيد مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول* ضعيف ضعيف

 ضعيف ضعيف

 رغد عفٌف زٌدان  11
 حجب

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا امتياز جيد حدا جيد جيد مقبول جيد متوسط جيد زبٌر عبدهللا محمد  12

 حجب سلوان فارس قدوري  13
 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتياز متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول* مقبول مقبول مقبول  علً إحسانعلً  14



 : العالمة )*( تعنً مقبول بقرارمالحظة

 ة تكريت  جاهع
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي             
 املرحلة: الرابعة                 

 الدور االول/  7102 – 7102العام الدراسي             

 اسم الطالب ت
دروس العبور  المواد الدراسية

تصميم  النتيجة والمطالبة
 IIالمكائن 

سيطرة 
 وقياسات

تكييف الهواء 
محطات  مواد هندسية اهتزازات والتثميج

مكائن  هندسة صناعية القدرة
 كهربائية

مشروع 
 هندسي

 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتياز متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول* ضعيف ضعيف متوسط عماد الدٌن ضٌاء اسعد  15

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد مقبول متوسط متوسط متوسط عمر شاكر مرموص  16

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد جدا جيد متوسط جيد مقبول جيد جيد متوسط غزاي مطلك احمد  17

 مكمل حصاءا امثميه جيد جدا متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول* مقبول ضعيف مقبول* فٌصل احمد عباس  18
 متوسط متوسط

 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتياز متوسط جيد ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول* محمد جاسم فارس  19

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد محمد صالح جمعة  21

 ناجح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جيد جدا جيد مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط محمد عبدالرزاق بشٌر  21

 مكمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد متوسط متوسط جيد متوسط مقبول جيد ضعيف متوسط مخلف خلف محمد  22

 حجب مصطفى عبدالمنعم حمٌد  23

 منهل قاسم خمٌس  24
 مكمل حتراقامكائن  متوسط ضعيف مقبول* ضعيف مقبول* ضعيف مقبول ضعيف مقبول*

 ضعيف
 حجب )ر(موفق محمد محمود  25
 ناجحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد هند فٌزي صالح  26

 حجب هٌثم عادل حسٌن  27
 

 االمتحانيةاللجنة 


