
 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي    
                  (صباحي) A ةاملرحلة: الثاني                   

 الدور االول/  8102 – 8102العام الدراسي 
 

 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

 النتيجة
 IIالرياضيات 

ميكانيك 
 ديناميك الحرارة Iالموائع 

ميكانيك 
 مقاومة المواد IIهندسي 

رسم 
 IIالبرمجة  ميكانيكي

ديمقراطية 
 لغة انكميزية وحقوق انسان

 مكمل متوسط متوسط مقبول ضعيف ضعيف متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول ادًذ دداو فرداٌ 1
 مكمل مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول متوسط مقبول)قرار( ضعيف مقبول ادًذ عبذانُاصر عباش 2
 ناجح متوسط مستوف جيد متوسط جيد متوسط مقبول متوسط مقبول ازهر ٌاسٍٍ عهى 3
 ناجحة امتياز جيد جدا   جيد جدا   مقبول)قرار( متوسط جيد جيد مقبول متوسط أسًهاٌ هاًَ عجًً 4

 جيد جدا   مستوف متوسط ضعيف مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف ضعيف اوش سفٍاٌ زبار 5
 لغة انكميزية

 مكمل (مقاصة)
 جيد

 مكمل مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول بشٍر عبذهللا يىالٌ 6
 ناجح متوسط جيد  جيد جدا   مقبول)قرار( جيد جدا   جيد جيد جيد جيد تًٍى دًذ خهف 7
 ناجح جيد مقبول مقبول مقبول متوسط جيد متوسط مقبول)قرار( مقبول دًسة عهً كرٌى 8
 ناجح جيد جيد جدا   جيد متوسط جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جيد دًٍذ دًذ يانٍص 9

 ناجح متوسط جيد جيد متوسط جيد جيد جدا   متوسط جيد جدا   متوسط رافذ ادًذ خهف 11
 مكملة مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول روَك كاظى جذعاٌ 11
 ناجح جيد متوسط جيد مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول سعذ كرٌى جاسى 12
 ةناجح جيد جدا   امتياز جيد متوسط جيد متوسط جيد متوسط متوسط ضذى اٌاد طه 13
 ناجح جيد جدا   جيد جيد مقبول)قرار( جيد جدا   متوسط متوسط مقبول مقبول عاصً يسادى زٌذ 14
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 اسم الطالب ت
 المواد الدراسية

 النتيجة
 IIالرياضيات 

ميكانيك 
 Iالموائع 

ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
 IIالبرمجة  رسم ميكانيكي مقاومة المواد IIهندسي 

ديمقراطية 
 لغة انكميزية وحقوق انسان

 مكمل مقبول جيد جيد مقبول)قرار( متوسط جيد جيد ضعيف متوسط عبذانخانك َشأة عبذانىهاب 15
 مكمل متوسط جيد جيد مقبول ضعيف مقبول جيد مقبول)قرار( مقبول عثًاٌ ادًذ رشٍذ 16
 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( عقٍم ادًذ كاظى 17
 ناجح امتياز امتياز امتياز مقبول جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز امتياز يذًذ ابراهٍى خهف 18
 مكمل متوسط متوسط  متوسط مقبول مقبول)قرار( مقبول ضعيف ضعيف مقبول يذًذ شاكر صانخ 19
 ناجح جيد متوسط جيد جدا   مقبول جيد جيد جدا   جيد جيد متوسط يذًذ صباح دسٍ 21
 مكمل مقبول)قرار( مستوف مستوف مستوف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف يذًذ عادل يجٍذ )ر( 21
 مكمل امتياز متوسط مقبول ضعيف ضعيف جيد )قرار(مقبول ضعيف ضعيف يشتاق رشك يشكىر 22
 مكمل جيد متوسط متوسط ضعيف متوسط جيد متوسط مقبول متوسط يصطفى دٍذر يخٍهف 23
 مكمل مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول يصطفى يىفك عسٌس 24
 مكمل جيد مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول مقبول مقبول)قرار( ضعيف ضعيف يهُذ ثائر اسًاعٍم 25
 مكمل متوسط مستوف مقبول مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف يؤٌذ ابراهٍى يصطفى 26
 ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول)قرار( متوسط متوسط متوسط مقبول)قرار( متوسط َاظى نؤي عبذانذًٍذ 27
 ةمكمل متوسط متوسط مقبول ضعيف مقبول)قرار( متوسط ضعيف ضعيف ضعيف هاجر اكبر دسٍ 28

 
 اللجنة االمتحانية


