
 

 

 كلية الهندسة -جامعة تكريت

 قسم الهندسة الكهربائية

 

 

 1027-1026نتائج الدور االول لعام 

 الرابعةالمرحلة: 
 

 
الكترونيك  الكترونيك  االسم ت

 قدرة

أنظمة  اتصاالت 

 قدرة

شبكات  هوائيات

 حاسبات

هندسة 

 السيطرة

مشروع 

 تخرج

النتيجة  مواد التحميل

 النهائية
 ناجح  جيـد مقبول متوسـط جيـد امتياز متوسـط جيـد جيـد فرحان إبراهيم سعيد حماد 1

 ناجح  جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيـد امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   ابوعبيدة ناطق خزعل علي 2

 ناجح  جيد جدا   مقبول جيد جدا   مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول أحمد حفظي محسن حميدي 3

 ناجح  جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول أسامة عبد الستار توفيق  4

 مكمل  جيـد ضعيف مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول ضعيف أساور ياسين بنيان سلطان 5

 مكمل  جيـد مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف أسماء عبد صداع 6

 ناجح  جيد جدا   مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول أمين صالح جاسم  7

 ناجح  جيد جدا   مقبول جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط أنس أحمد مرشد شكور 8

 ناجح  جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول حمزة عباس عبدهللا 9

 ناجح  جيـد مقبول متوسـط مقبول جيـد مقبول متوسـط متوسـط خلف عبدهللا خلف شيخ 11

 مكمل  جيـد مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول دينا سعد كامل  11

12 
 جيـد ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف سندس عباس داود  

 متوسط/  IIالكترونيك

 ضعيف/  IIمكائن 

 مقبول قياسات /

 مكمل

 ناجح  مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول عبد الحسين حقي موسى  13

 جيد جدا   ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول علي اسكندر كوثر  14
 هندسة الحاسبات / مقبول

 ضعيفتحليالت / 
 مكمل

 جيد جدا   متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول عمر فخري جميل عباس  15
 قبولم/  IIالكترونيك

 كهربائية / مقبولقدرة 
 ناجح

 مكمل  متوسـط مقبول متوسـط متوسـط ضعيف مقبول مقبول ضعيف عواد حمد خلف 16

 ناجح  جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول غيداء دمحم إبراهيم علي 17

 مكمل  متوسـط ضعيف مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول ضعيف فخري صالح جاسم  18

 مكمل قبولم/  IIالكترونيك جيـد ضعيف متوسـط مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول فالح حسن حماده  19

 ناجح  جيـد مقبول متوسـط متوسـط جيـد مقبول متوسـط متوسـط لقمان صافي نوح  21
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 النهائية
 ناجح  جيـد مقبول متوسـط مقبول جيـد جيـد جيـد متوسـط ماجد صالح مرهش طلب 21

 مكمل  متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول ضعيف مقبول دمحم جاسم دمحم  22

 ناجح  جيـد جيـد امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   امتياز دمحم حميد إبراهيم  23

 مكمل  جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول دمحم مفلح عبدالقادر  24

 جيـد مقبول متوسـط جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول دمحم يوسف عريان  25
 ضعيفهندسة الحاسبات / 

 ضعيفتحليالت / 
 مكمل

 ناجح  جيـد مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط محمود خطاب أحمد إبراهيم 26

 ناجح  جيـد مقبول مقبول متوسـط جيـد جيـد جيـد متوسـط مناف عبد علي عبود 27

 ناجح  امتياز مقبول جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   مهند عامر صالح 28

 ناجح  جيد جدا   مقبول جيـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جيـد ميساء رزاق علي 29

 مكمل ضعيفتحليالت /  متوسـط ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف هدى عبداللطيف ياسين  31

 مكمل ضعيفتحليالت /  جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف همام خضير زين   31

 مكمل  جيـد ضعيف متوسـط مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف همام عيسى رزوقي ابراهيم  32

 ناجح قدرة كهربائية / متوسط جيـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول يوسف حسين بالل  33

 ناجح  جيد جدا   مقبول جيـد جيـد امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد يوسف عزاوي حاجم سلطان 34

 

 

 مالحظة: 

  يحق للطالب الراسب في امتحانات الدور االول المشاركة في امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي رسب بها حسب كتاب

 10/6/1027في  5/8382والتخطيط والمتابعة ذي العدد ت موزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات 

 يحق للطلبة االعتراض على النتائج خالل اسبوع بعد عطلة العيد 

 


