
جامعة تكريت

كلية الهندسة

الهندسة الكيمياوية

765544442الوحدات

كهربائيةجريان موائعرياضياتالكيمياء فيزياويةاالسم ت
مبادئ الهندسة 

2الكيمياوية
الدورالتقدير النتيجةاللغة االنكليزيةديمقراطيةخواص موادتلوث

دور ثانيــراسبمتوسـطمتوسـطمقبولراسبراسبمقبولراسبمقبولراسبابراهيم حسن محمود1

دور ثانيــناجح عبورمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم مظفر خلف2

دور ثانيمقبولناجحمقبولجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطاحمد مرهون قاسم5

دور ثانيــناجح عبورمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولاسامه عمر عثمان7

دور ثانيمتوسطناجحمتوسـطجيـدمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطاطياف موسى محمد9

دور ثانيمقبولناجحمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامال عادل مطر11

دور ثانيمقبولناجحجيـدمقبولمتوسـطمقبولمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولايمن جالل خلف13

دور ثانيمتوسطناجحمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولمقبولجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطايناس خلف محمد14

النتــــــــائــج

الدراسة الصباحية- قائمة بنتائج الطلبة 

الثاني :الصف 
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دور ثانيمقبولناجحمقبولجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبنون محمود سعود17

دور ثانيــناجح عبورمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولراسبحسين اسو عبدالكريم18

دور ثانيــناجح عبورمقبولجيـدمقبولمقبولراسبمتوسـطمقبولمقبولمقبولحوراء فرج رحيم20

دور ثانيــناجح عبورمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولرسل سعد هللا عبد22

دور ثانيــناجح عبورمقبولجيـدمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولرغد مهند تمر رجب23

دور ثانيمقبولناجحمتوسـطجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولرؤيا يوسف عبد عايد26

دور ثانيمقبولناجحجيـدامتيازمقبولمقبولمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولساره احمد حامد27

دور ثانيمتوسطناجحجيـدجيـدمقبولمقبولمقبولجيـدمقبولمقبولمتوسـطساره محمد علي فرحان29

دور ثانيــناجح عبورمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولراسبمقبولمقبول(ع)سالي علي حسين30
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دور ثانيــراسبمقبولمستوفيمستوفيراسبمقبولمستوفيمقبولراسبراسب(ر)سالم محمود حسن حمود31

دور ثانيــناجح عبورمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمتوسـطمقبولسماء عماد احمد32

دور ثانيمتوسطناجحمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولجيـدسيناء محمود مشعان33

دور ثانيمقبولناجحمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطعلي فاضل حردان38

دور ثانيمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطجيـدعمر احمد خلف39

دور ثانيــناجح عبورمتوسـطجيـدمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولعمر خالد احمد40

دور ثانيمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطفراس ياسين عبدهللا41

دور ثانيــناجحمقبولمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـط(ر)فيصل عكاب يوسف داود42

دور ثانيــناجح عبورمقبولجيـدمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمتوسـطمقبول(ع)محمد احمد جاسم43

دور ثانيمتوسطناجحمقبولجيـدمتوسـطجيـدمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولمحمد حكمت داود44
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دور ثانيــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبمحمد طه ياسين46

دور ثانيمقبولناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمحمد علي حسين47

دور ثانيمقبولناجحمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمزاحم ابراهيم منسي48

دور ثانيمقبولناجحمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيـدمقبولمصطفى حميد عياش جاسم50

دور ثانيــناجح عبورمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولنجود ظاهر عبدهللا54

دور ثانيــناجح عبورمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمتوسـط(ع )نعمان عبدالحي مروح 55

دور ثانيمقبولناجحمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور الهدى عامر حمدان56

دور ثانيمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولهشام اسماعيل خضر57

دور ثانيــناجحمقبولمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمستوفيمستوفيمقبولمقبول(ر)هند يوسف مهدي 58

دور ثانيــراسبمقبولمستوفيمستوفيمستوفيراسبمقبولمستوفيراسبمستوفيعمر قيصر مهنا مطلق60

دور ثانيــراسبمقبولمستوفيمستوفيمستوفيراسبمقبولمستوفيراسبراسبمعتز ثامر علي خلف61
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دور ثانيــعبورــــمقبولـــاحمد برهان احمد اسماعيل69

دور ثانيــعبورــــــــمقبولبشائر ثائر عبدهللا احمد70

دور ثانيــعبورــــمقبولـــرويدة خالد خلف حمدان71

دور ثانيــعبورــــراسبــمقبولـنهى حميد سلمان خميس76

دور ثانيــعبورــــراسبــمتوسطـسعد علي حمد78

دور ثانيــعبورــــراسبـــسيف نصيف جاسم79

ــــعبورـــــراسبـــمنيفة حسون عفات81

دور ثانيــعبورـــــــراسبراسبعبد حامد عبد82




