
 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي             
 املرحلة: الثالثة                 

 الثانيالدور /  8102 – 8102العام الدراسي                
 

 اسم الطالب ت
دروس العبور  المواد الدراسية

تحميالت  النتيجة والمطالبة
تصميم المكائن  نظرية المكائن انتقال الحرارة هندسية

I 
ميكانيك الموائع 

II 
عمميات 
االحصاء  االمثمية مكائن االحتراق IIالتصنيع 

 الهندسي

 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول)قرار( احمد صباح احمد 1
 ناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط متوسط جيد متوسط مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط جيد سيف الدين زيد لفتة 2
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف ضعيف مقبول سيف الدين ظافر سلمان 3
 ناجح )عبور( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول)قرار( متوسط متوسط مقبول)قرار( شهاب احمد عبد  4
 )عبور( ةناجح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول)قرار( نعمه خالد صبا 5

6 
عبدهللا عبيد امين 

 )ع(
 جيد مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول متوسط متوسط

ميكانيك هندسي 
 ناجح 2

 جيد

7 
عيسى رعيد عايد 

 ناجح )عبور( ديناميك حرارة متوسط مقبول)قرار( ضعيف مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول مقبول )ع(
 جيد

 ناجح )عبور(  مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( مقبول ليث محمد احمد 8
محمود شهاب احمد  9

 ناجح  مقبول متوسط مقبول مقبول مستوف مستوف مستوف مقبول)قرار( مستوف )ر(
محمود شوكت حميد  11

 راسب 2ميكانيك هندسي  مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف )ع(
 مقبول

 ناجحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار(  خلف محمد مريم 11
مهند محسن فارس  12

 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستوف مستوف مقبول)قرار( مستوف ضعيف ضعيف مستوف ضعيف ضعيف )ر(
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دروس العبور  المواد الدراسية
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تصميم المكائن  نظرية المكائن انتقال الحرارة هندسية

I 
ميكانيك الموائع 

II 
عمميات 
االحصاء  االمثمية مكائن االحتراق IIالتصنيع 

 الهندسي

مؤيد جاسم حسين  13
 )ر(

 متوسط مستوف مقبول)قرار( مقبول مستوف مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار(
 2هندسي  ميكانيك

 متوسط ناجح

14 
ميادة حامد عواد 

 )ر(
 راسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستوف ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مستوف ضعيف مستوف مقبول)قرار( مقبول)قرار(

 هاوكار جمعة محمد 15
 )ر( 

 راسب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستوف متوسط ضعيف مستوف مقبول)قرار( ضعيف مستوف مقبول)قرار( مقبول)قرار(

همام جاسم محمد  16
 )ر(

 متوسط متوسط مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول
ميكانيك 
 2هندسي 

ديناميك 
 ناجح حرارة

 مقبول جيد

ياسين هاني ياسين  17
 )ر(

 مستوف مستوف ضعيف مستوف مقبول)قرار( مستوف مستوف مقبول مستوف
ميكانيك 
 1موائع  2هندسي 

 راسب
 مقبول متوسط

 
 

 
 
 

 اللجنة االمتحانية


