
 جاهعة تكريت  
 كلية اهلندسة 

                                                                                                                                                                                قسن امليكانيك                                                                                                                 

 نتائج االهتحان النهائي                   
 (صباحي) B ةاملرحلة: الثاني                   

 الدور االول/  8102 – 8102العام الدراسي                     

          
 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
 IIالرياضيات 

ميكانيك 
 Iالموائع 

ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
 IIالبرمجة  رسم ميكانيكي مقاومة المواد IIهندسي 

ديمقراطية 
 لغة انكميزية وحقوق انسان

 مكمل ضعيف مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول )قرار( مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ادمد خاند ادمد 1
 مكمل متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ادمد عثد انرزاق جاضم 2
 مكمل جيد جدا   متوسط متوسط ضعيف مقبول)قرار( مقبول مقبول ضعيف مقبول ادمد مذمد عثد 3
 مكملة متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول)قرار( مقبول اضماء ادمد خهف 4
 مكمل مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط جيد مقبول مقبول مقبول اضى تذطٍه رشٍد 5
 مكملة جيد جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول جيد مقبول)قرار( مقبول انك غطان عهً 6
 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول جيد جيد مقبول متوسط مقبول اوىر مذمد خهف 7
 ناجحة امتياز امتياز متوسط مقبول)قرار( متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول أٌح أدمد ضهمان 8
 مكمل مقبول مستوف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول تكر ضردان ادمد 9

 مكمل جيد جيد متوسط ضعيف ضعيف متوسط متوسط )قرار(مقبول متوسط دطٍه خٍري مرزوك 11
 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول)قرار( مقبول انذمسج مذمد ممدوح 11
 ناجحة جيد جدا   امتياز جيد متوسط جيد جدا   متوسط جيد جدا   جيد متوسط عثدانجهٍمدىٍه عهً  12
 مكملة مقبول مستوف مستوف مستوف مستوف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف رفم فهخ دطه )ر( 13
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 اسم الطالب
 المواد الدراسية

 النتيجة
ميكانيك  IIالرياضيات 

 Iالموائع 
ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
 IIهندسي 

مقاومة 
 المواد

رسم 
ديمقراطية  IIالبرمجة  ميكانيكي

 لغة انكميزية وحقوق انسان

 مكملة متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول)قرار( ضعيف مقبول ضعيف )قرار(مقبول زٌىة رعد جاضم 14
 مكمل ضعيف مقبول مقبول مقبول)قرار( متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعد خهف مذمد 15
 ناجح مقبول مستوف متوسط مقبول جيد جيد متوسط متوسط مقبول طارق مىٍف دمدان 16
 مكمل ضعيف مستوف مستوف مستوف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عثدانثالً مذمد ادمد )ر( 17
 ناجح متوسط متوسط جيد مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول عثدهللا عماد ضامً 18
 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف خضٍر عثدانهادي خهٍفه 19
 ناجح متوسط جيد جيد متوسط جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   جيد عثدانىهاب ادمد مهدي 21
 مكمل مقبول مستوف مستوف مستوف ضعيف جيد متوسط مقبول مستوف مذمد جمال خهٍم )ر( 21
 ناجح جيد جيد مقبول مقبول مقبول متوسط جيد مقبول متوسط مذمد رائد وصٍف 22
 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد جيد متوسط مذمد صانخ ادمد 23
 مكمل متوسط مستوف مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول)قرار( ضعيف مذمد صالح مدنىل 24
 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   متوسط متوسط جيد جيد جيد متوسط مذمد عامر عثاش 25
 مكملة جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مرٌم جمعه مذمىد 26
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 ت

 اسم الطالب
 المواد الدراسية

الرياضيات  النتيجة
II 

ميكانيك 
 Iالموائع 

ديناميك 
 الحرارة

ميكانيك 
 IIهندسي 

مقاومة 
 المواد

رسم 
ديمقراطية  IIالبرمجة  ميكانيكي

 لغة انكميزية وحقوق انسان

 مكمل مقبول مقبول )قرار( ضعيف ضعيف ضعيف مقبول)قرار( ضعيف ضعيف ضعيف مصطفى ماهر خهف 27
 ناجحة مقبول جيد جدا   جيد متوسط مقبول جيد جيد جيد متوسط مىى مذمد خهف 28
 مكملة متوسط ضعيف جيد ضعيف ضعيف ضعيف متوسط ضعيف ضعيف مىدج عثاش مذمد 29
 ناجح متوسط جيد متوسط مقبول متوسط مقبول)قرار( متوسط متوسط مقبول واجً لٍص عىاد 31
 ناجحة جيد جيد جدا   جيد جدا   مقبول متوسط متوسط متوسط جيد جدا   مقبول وىر مذمد رجة 31
 ناجحة جيد جدا   امتياز جيد جدا   متوسط جيد مقبول جيد جيد مقبول هدٌم ضعد مذمد 32
 ناجحة جيد جيد جدا   جيد مقبول متوسط جيد جيد جيد مقبول هىد مطهظ عمر 33

 
 
 
 
 
 
 
 اللجنة االمتحانية


