
 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

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

 انثانياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي               

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

  جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول احمد خميل حميد  1
  جدا  جيد  مقبول جيد ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط متوسط باقر صبيح جموب  2

  جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف حسن جاسم محمد  3

  مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( ضعيف متوسط ضعيف حسين كامل عبد  4

  مستوف مستوف مستوف ضعيف مستوف مقبول مستوف ضعيف رعد قيس عمار )ر( 5

  جيد متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف رياض حمد جاسم  6

  أمتياز جيد  مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( مقبول جيد جيد ساره يوسف إبراهيم  7

  مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف سجاد شامل شاطي  8

  جيد جدا   متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول جيد ضعيف صفا أحمد فاضل  9

  مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول متوسط متوسط مقبول عباس رياض محمد  11

  مقبول متوسط مقبول جيد متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( عبد إرحيم محمد أحمد  11

  متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف عثمان فائق مرس  12

  جيد جدا   متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول جيد ضعيف عطية جمعة عطية  13

  متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول)قرار( متوسط جيد متوسط عمي عبدالسالم جاسم  14

 
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

 

 

 

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

 انثانياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي               

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

  جيد جدا   متوسط متوسط مقبول)قرار( مقبول ضعيف متوسط مقبول)قرار( عمر عادل عبداهلل  15

  مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( متوسط مقبول ضعيف عمر يمماز نورالدين  16

  جيد جدا   جيد متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول جيد مقبول فاطمة طالب عمي  17

  جيد جدا   متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( جيد متوسط ضعيف محمد أحمد حسين  18

  متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول متوسط ضعيف محمد حسين جاسم  19

  جيد جدا   جيد مقبول ضعيف مقبول متوسط جيد مقبول)قرار( محمد شوكت عبيد  21

  جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط متوسط محمد عباس حسن  21

  جيد مقبول)قرار( ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف محمد عبدالكريم فياض  22

  متيازا متوسط متوسط مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول جيد جدا   مقبول محمود إبراهيم محمد  23

  متيازا متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول جيد جدا   مقبول)قرار( محمود حامد حمود  24

  جيد مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( مصطفى كريم مصطفى  25

  جيد متوسط متوسط ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مقبول ضعيف )موازي(ياسر عباس محمد  26

 
 

 اللجنة االمتحانية
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

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

 انثانياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي               

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

  جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول د و أحمد إبراهيم دا 1
  متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول مقبول أحمد خميل صالح  2
  امتياز متوسط جيد مقبول)قرار( مقبول مقبول جيد ضعيف أحمد عبداهلل حسن  3
  جيد متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف متوسط مقبول اسالم حسن عمي  4
  مقبول متوسط جيد مقبول متوسط مقبول جيد مقبول أوس وسيم سعدالدين  5
  جيد مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط مقبول حسن ثامر حسن  6
  جيد جدا   جيد متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط ضعيف سامر داود خضر  7
  متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول شاكر محمود عبداهلل  8
  جيد مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف مقبول ضعيف )موازي(عبداهلل محمد اكرم  9

  جيد جدا   متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط عمي حسن راوي  11
  متوسط متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط مقبول عمار رعد عسل  11
  متوسط متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف عمر سعدون مصطفى  12
  جيد مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط جيد فاروق عمر طه  13
  متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف متوسط ضعيف فهمي فراس سعيد  14

 
 



 جايعة تكريت  
 كهية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسى امليكانيك                                                                                                                 

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

 انثانياندور /  8102 – 8102انعاو اندراسي              

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 المالحظات
رسم هندسي  1البرمجة  1الرياضيات 

 1ووصفية
هندسة 
 1كهربائية

عمم 
 1السكون

 لغة عربية ورش هندسية 1عمميات تصنيع 

  جيد متوسط متوسط ضعيف متوسط مقبول)قرار( متوسط ضعيف قحطان عداي حمد  15
  جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( جيد مقبول مجيد كريم حميد  16
  جيد جيد مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف محمد إسماعيل محمد  17
  جيد متوسط متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول متوسط مقبول)قرار( محمد جاسم خمف  18
  امتياز متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول جيد مقبول)قرار( محمد عريمش خميفة  19
  جيد متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جيد مقبول محمد ماجد يعكوب  21
  جيد جدا   جيد مقبول ضعيف مقبول متوسط جيد جدا   مقبول)قرار( محمد هاشم مناع  21
  جيد جدا   جيد متوسط ضعيف مقبول مقبول)قرار( متوسط جيد منار عبداهلل حميد  22
  جيد جيد مقبول ضعيف متوسط مقبول متوسط متوسط منتظر عبدالحسن دنيف  23
  جيد متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( جيد مقبول ياسر محمد أحمد  24
  جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف يوسف ربيع عبد  25

 
 
 

 اللجنة االمتحانية


	الاول A فصل اول دور ثاني 2019
	الاول B فصل اول دور ثاني 2019

