
 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي    
                  (صباحي) A ةاملرحلة: الثاني                   

 الثانيالدور /  8102 – 8102العام الدراسي 
 

 اسم الطالب ت

 المواد الدراسية

 النتيجة
ميكانيك  IIالرياضيات 

ميكانيك  ديناميك الحرارة Iالموائع 
رسم  مقاومة المواد IIهندسي 

 IIالبرمجة  ميكانيكي
ديمقراطية 
وحقوق 
 انسان

 لغة انكميزية

 ناجح مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول احمذ عبذانناصر عباش 1

 مستوف متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول)قرار( اوش سفيان زبار 2
لغة 

 انكميزية
 لغة انكميزية
 ناجح )عبور( )مقاصة(

 جيد جيد جدا  
 ناجح )عبور( مقبول)قرار( متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول بشير عبذهللا مىالن 3
 ناجح )عبور( متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول)قرار( مقبول محمذ شاكر صانح 4
 راسب مقبول)قرار( مستوف مستوف مستوف متوسط مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف محمذ عادل مجيذ )ر( 5
 ناجح )عبور( امتياز متوسط مقبول مقبول)قرار( ضعيف جيد مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول مشتاق رشك مشكىر 6
 ناجح )عبور( جيد متوسط متوسط ضعيف متوسط جيد متوسط مقبول متوسط مخيهفمصطفى حيذر  7
 ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مصطفى مىفك عسيس 8
 ناجح )عبور( جيد مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف مهنذ ثائر اسماعيم 9

 ناجح )عبور( متوسط مستوف مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( مؤيذ ابراهيم مصطفى 11
 )عبور( ةناجح متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( متوسط مقبول)قرار( ضعيف مقبول)قرار( هاجر اكبر حسه 11

 
 

 اللجنة االمتحانية



 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي                   
 (صباحي) B ةاملرحلة: الثاني                   

 الثانيالدور /  8102 – 8102العام الدراسي                     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
ميكانيك  IIالرياضيات 

 Iالموائع 
ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
ديمقراطية  IIالبرمجة  رسم ميكانيكي مقاومة المواد IIهندسي 

 لغة انكميزية وحقوق انسان

 راسب مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ضعيف ضعيف ضعيف احمد خاند احمد 1
 راسب متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف احمد عبد انرزاق جاسم 2
 ناجح )عبور( جيد جدا   متوسط  متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول ضعيف مقبول احمد محمد عبد 3
 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط جيد مقبول مقبول مقبول اسى تحسٍه رشٍد 4
 ناجحة جيد جيد متوسط مقبول مقبول مقبول جيد مقبول)قرار( مقبول انك غسان عهً 5
 ناجح مقبول مستوف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول بكر سرحان احمد 6
 ناجح جيد جيد متوسط مقبول)قرار( مقبول متوسط متوسط مقبول)قرار( متوسط حسٍه خٍري مرزوك 7
 راسبة مقبول مستوف مستوف مستوف مستوف )قرار(مقبول ضعيف ضعيف ضعيف رفم فهح حسه )ر( 8
 ناجحة متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( )قرار(مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( زٌنب رعد جاسم 9

 ناجح )عبور( مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول سعد خهف محمد 11
عبدانبالً محمد احمد  11

 )ر(
 راسب مقبول)قرار( مستوف مستوف مستوف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف

 ناجح )عبور( مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف عبدانهادي خهٍفه خضٍر 12
 
 
 



 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي                   
 (صباحي) B ةاملرحلة: الثاني                   

 الثانيالدور /  8102 – 8102العام الدراسي                     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
ميكانيك  IIالرياضيات 

 Iالموائع 
ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
 IIهندسي 

مقاومة 
 المواد

رسم 
ديمقراطية  IIالبرمجة  ميكانيكي

 لغة انكميزية وحقوق انسان

 ناجح)عبور( متوسط مستوف مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول)قرار( ضعيف محمد صالح مدنىل 13
 راسبة جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول)قرار( مرٌم جمعه محمىد 14
 راسب مقبول مقبول)قرار( مقبول)قرار( ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف مصطفى ماهر خهف 15
 ناجحة متوسط جيد جيد مقبول)قرار( مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مىدة عباس محمد 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمتحانيةاللجنة 



 جاهعة تكريت       
 كلية اهلندسة      
                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                      

  نتائج االهتحان النهائي                         
 (العبىر) (صباحي) املرحلة: الثانية  

 الثانيالدور /  8102 – 8102العام الدراسي        

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
ميكانيك  2الرياضيات 

 1الموائع 
ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
ديمقراطية  2البرمجة  رسم ميكانيكي مقاومة المواد 2هندسي 

 لغة انكميزية وحقوق انسان

 )عبور( ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول)قرار( متوسط مقبول متوسط ضعيف مقبول أثير محمود حمد  1
 )عبور( ناجح جيد مستوف متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف  أالن نجاة سعيد عمر 2
 راسبة متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ايه موفق صبري 3
 ناجحة )عبور( جيد جدا   جيد جدا   جيد ضعيف مقبول مقبول جيد ضعيف متوسط براء عبداهلل عبيد  4
 ناجح )عبور( جيد مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط ساجر أحمد صالح 5
 ناجح )عبور( جيد متوسط جيد ضعيف جيد متوسط جيد جدا   متوسط جيد شايان أدهم غريب  6
 ناجح )عبور( مقبول جيد جدا   متوسط متوسط مقبول متوسط جيد جدا   ضعيف مقبول)قرار( عبداهلل محمد فرحان  7
 راسب جيد جدا   متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول جيد مقبول مقبول عمي يوسف ابراهيم  8
 راسب متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف مقبول)قرار( عمار عبدالرحمن موسى  9

 ناجح )عبور( جيد جدا   مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف محمد مالك ساجت  11
 راسب ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مصطفى ابراهيم مصمح  11
 راسب مقبول جيد جدا   متوسط مقبول)قرار( متوسط مقبول)قرار( مقبول مقبول ضعيف همام ضامن حسين  12

 
 
 اللجنة االمتحانية

 
 



 جاهعة تكريت       
 كلية اهلندسة      
                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                      

  نتائج االهتحان النهائي                         
  (العبىر) (صباحي)املرحلة: الثانية   

 الثانيالدور /  8102 – 8102العام الدراسي       
 دروس العبىر

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

ميكانيك هندسي  2 الرياضيات 1الرياضيات 
1 

ميكانيك هندسي 
2 

رسم هندسي 
 1ووصفية 

رسم هندسي 
 2ووصفية 

 1عمميات تصنيع  فيزياء المعادن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول أثير محمود حمد  1
 مقبول مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أالن نجاة سعيد عمر 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول متوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف ايه موفق صبري 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( متوسط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براء عبداهلل عبيد  4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول)قرار( مقبول ساجر أحمد صالح 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول جيد جدا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شايان أدهم غريب  6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول )قرار(مقبول عبداهلل محمد فرحان  7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( مقبول ضعيف ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمي يوسف ابراهيم  8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقبول)قرار( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف ضعيف عمار عبدالرحمن موسى  9
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