
 

 كلية الهندسة -جامعة تكريت

 قسم الهندسة الكهربائية

 

 

 1027-1026نتائج الدور االول لعام 

 ثانيةالمرحلة: ال

برمجة   االسم ت

 حاسبات

شبكات  الكترونيك

 كهربائية

مكائن  مجاالت

 2كهربائية

رياضيات 

II 

أحصاء 

 هندسي

ديمقراطية 

 وحقوق

النتيجة  مواد التحميل

 النهائية

 ناجح  جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيـد عبدالباري احمد محمودابراهيم  1

 ناجح  امتياز متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط اثير ثامر محمود  2

 مكمل  مقبول متوسـط ضعيف مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول أثير هاشم شكر حمود  3

 ناجح  امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز جيـد جيد جدا   متوسـط أحمد مرعيد زيد عثمان  4

 جيـد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف اسراء طارق سفر خلف  5
 رياضيات: مقبول

 مكمل فيزياء الكترونية: مقبول

 مكمل  جيـد ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف أمجد عبد الكريم دهش 6

 ناجح  جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد متوسـط جيـد متوسـط آية دمحم اسكندر 7

 جيد جدا   مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول بلقيس احمد خلف خطاب  8
 ميكانيك هندسي : مقبول

مقبول حاسبات :  ناجح 

 ناجح  امتياز جيـد مقبول جيـد متوسـط جيـد مقبول مقبول بينه رشيد موفق رشيد  9

 ناجح  متوسـط جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز حاتم ابراهيم دمحم 11

 جيـد ضعيف ضعيف متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول الحارث دمحم خلف  11
ضعيفميكانيك هندسي :   

ضعيفرياضيات:   مكمل 

 جيـد مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف حيدر جمال احمد صالح   12
 ميكانيك هندسي : مقبول

 مكمل  ضعيفاسس الهندسة الكهربائية: 

 مكمل  جيد جدا   مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول خضير عباس تركي 13

 مكمل  جيد جدا   متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف رشا غازي شهاب حميد 14

 ناجح  جيـد متوسـط مقبول متوسـط متوسـط متوسـط جيـد مقبول جاسم حسين مهديرواء  15

 ناجح  مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط ريام جميل عطية 16

 ناجح  جيـد جيـد متوسـط جيـد متوسـط متوسـط متوسـط مقبول سالم حسن عليان 17

 ناجح  جيـد مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول سبأ ياسين حسين ابراهيم 18

 جيـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط متوسـط مقبول  سحر حافظ عزاوي  19
 ميكانيك هندسي : مقبول
 ناجح فيزياء الكترونية: مقبول

: مقبول ميكانيك هندسي متوسـط متوسـط ضعيف مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول شهاب أحمد محيميد 21  مكمل 

 مكمل  جيـد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف طه صالح محمود 21

 ناجح  جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول عاصم خليل ابراهيم عبدهللا 22

 متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عبد الرحمن سعود عبد الرحمن 23
 رياضيات: مقبول

الكترونية: مقبولفيزياء   مكمل 

 ناجح  جيـد جيـد مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط عبدهللا بدران مطر احمد 24

 مكمل  جيـد مقبول ضعيف ضعيف متوسـط مقبول مقبول مقبول عبدهللا قيس صابر اسماعيل 25
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 النهائية

 مكمل  جيـد ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف عبدالمجيد عزيز صابر رشيد 26

 مكمل  متوسـط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف علي طيب عزيز دمحم  27

 ناجح  جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد علي دمحم حسن صالح 28

 مكمل  امتياز جيـد ضعيف متوسـط مقبول متوسـط مقبول ضعيف فلاير علوان كردي    29

 جيد جدا   ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف فيصل راجي فيصل  31
 ميكانيك هندسي : مقبول

مقبولرياضيات:   مكمل 

 مكمل  جيـد ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول متوسـط ضعيف ليث عزبه حميد سلمان 31

 مكمل  جيـد متوسـط ضعيف مقبول جيـد ضعيف مقبول ضعيف دمحم احمد مصلح  32

 ناجح  جيـد متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد جيـد متوسـط دمحم بسمان عبدهللا 33

 ناجح  جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد دمحم حمد دخيل طعمة 34

 متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف دمحم خميس مهدي 35
ضعيف: تقنية رقمية  

 مكمل فيزياء الكترونية: مقبول

 مكمل  جيد جدا   ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف دمحم سفيان خيرو مهدي  36

 مكمل  متوسـط مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول متوسـط مقبول دمحم شاكر محمود  37

 مكمل  مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف دمحم شوقي يونس  38

 متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف دمحم عزمي نشأت نوري  39
ضعيفميكانيك هندسي :   

ضعيفرياضيات:   مكمل 

 مكمل  مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مصطفى احمد سعدون  41

 جيـد مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مصطفى علي مهدي  41
 ميكانيك هندسي : مقبول

ضعيفرياضيات:   مكمل 

 جيد جدا   ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مصطفى عماد خالد حافظ   42
ضعيفميكانيك هندسي :   

ضعيفاسس الهندسة الكهربائية:   مكمل 

 ناجح  جيـد مقبول متوسـط جيـد متوسـط جيـد متوسـط مقبول منتهى محسن مصطفى 43

 ناجح  متوسـط جيـد جدا  جيد  جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد متوسـط مهند محسن صبحي 44

 مكمل  مقبول متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف موج قصي صادق ياس   45

 ناجح  جيـد مقبول مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول نذير سعد عكله موسى 46

 مكمل  جيـد ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف وليد دمحم علي شبيب    47

 جيـد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف يحيى قصي مهدي عباس  48
 ميكانيك هندسي : مقبول

مقبولاسس الهندسة الكهربائية:   مكمل 
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 يحق للطلبة االعتراض على النتائج خالل اسبوع بعد عطلة العيد 

 


