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           احمد سردار حمه حسٌن  1

 ناجح جٌد جٌد متوسط جٌدجدا متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول احمد عبد هللا فاضل علً 2

           احمد علً جمعة 3

 كهربائٌة د  5ناجح بقرار  جٌد جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول احمد عماد حسٌن  4

درجات  5وقرار   3/مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف احمد محمد ابراهٌم  5

 مٌكانٌك

درجة  5ناجح  وقرار جٌد متوسط متوسط جٌدجدا مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول احمد مراد عابد جبار 6

 حاسبات

رجات د 3  وقرار  ناجح  مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول مقبول مستوفً مقبول مقبول آري سٌروان فاضل هداٌت 7

 رٌاضٌات 6 حرارٌة

 ناجحة جٌدجدا جٌد متوسط جٌدجدا متوسط جٌدجدا مقبول متوسط متوسط ازهار جمال صابر محمود 8

درجات  5بقرار  0/مكملة مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً ضعٌف جٌد مستوفً مقبول مقبول ازٌن كمال حسٌن  9

 مٌكانٌك

درجات 5بقرار   4/مكمل مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف ضعٌف جٌد ضعٌف ضعٌف اسو اكرام محمد شرٌف  11

 اسس

           اسٌل علً حسٌن  11

درجات  5ناجحة بقرار  جٌدجدا جٌد مقبول جٌدجدا مقبول جٌدجدا مقبول مقبول مقبول اشراق محمد قاسم بنو  12

 كهربائٌة

  3/مكملة متوسط مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول افراح نجم كرٌم محمد البٌاتً  13

درجة  6ناجح بقرار  جٌد جٌد جٌدجدا جٌد مقبول متوسط جٌد مقبول مقبول اكرم جمعه صالح محمد  14

 كهربائٌة

درجات  5وقرار   5/مكمل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول  مقبول ضعٌف امانج جالل شكور  15

 رٌاضٌات

درجة  6قرار  3/مكمل  ضعٌف متوسط مقبول جٌد ضعٌف مقبول متوسط مقبول  ضعٌف آوٌزان قابل كامل سمٌن  16

 د مٌكانٌك 3رٌاضٌات 

 ناجح جٌد متوسط جٌد جٌد مقبول امتٌاز متوسط مقبول متوسط اٌاد نجاة جاسم  17
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 ناجحة امتٌاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد امتٌاز جٌدجدا جٌد متوسط اٌالف فرهود علوان حسٌن  18

 ناجحة جٌدجدا جٌد جٌدجدا امتٌاز جٌدجدا امتٌاز امتٌاز جٌد جٌدجدا اٌمان انور جهاد عبد هللا  19

 ناجحة جٌد جٌد جٌد جٌدجدا متوسط جٌد متوسط مقبول مقبول اٌمان عبد اللطٌف عباس  21

 ناجحة جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد مقبول متوسط جٌد مقبول اٌمان فلٌح امٌن  21

 ناجحة متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط بشرى حسن صادق جعفر  22

 0/مكمل مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً ضعٌف مستوفً مستوفً مقبول مقبول بشكو عمر علً قادر 23

درجة 6وقرار  5/مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف بالل حسن نرٌمان  24

درجة  3رٌاضٌات 

 عربٌة

درجة   5قرار 6/مكمل متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف بهاء سلمان شحاذه صالح 25

 حرارٌة

 ناجحة جٌدجدا جٌد جٌد متوسط متوسط جٌد امتٌاز متوسط متوسط بٌرٌفان هاشم محمد شرٌف  26

 ناجحة متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط امتٌاز مقبول متوسط مقبول تبارك اسعد عبد الواحد امٌن  27

تبارك عبد الرحمن غضنفر  28
 موسى 

 ناجحة جٌد متوسط جٌدجدا جٌدجدا متوسط جٌدجدا متوسط متوسط متوسط

 مكمل متوسط متوسط مقبول متوسط ضعٌف متوسط متوسط مقبول مقبول توانا رضا ستار 29

           ثابت فتحً ابراهٌم  31

درجات  4قرار  4/مكمل مقبول متوسط مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف جاوروان سعود داود جاسم  31

 حقوق

           حسن عبد حسن محمد 32

 0/مكمل متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول ضعٌف حسٌن احمد عبد 33

 0/مكمل متوسط جٌد مقبول جٌد ضعٌف متوسط جٌد  مقبول مقبول دنٌا احمد رضا رشٌد  34

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء
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 6/مكمل مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف جٌد مقبول ضعٌف مقبول رسول ناظم عبد الخالق  35

 ناجح متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول روند نجم الدٌن امٌن سعٌد  36

درجة  3بقرار  0/مكمل متوسط مقبول مقبول جٌد ضعٌف متوسط جٌد مقبول مقبول رٌباز فهاد جواد محمد  37

 مٌكانٌك

درجة  3بقرار  4/مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف رٌبواركرٌم عبد القادر رشٌد 38

 رٌاضٌات

درجة  3بقرار  0/مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف جٌد متوسط متوسط مقبول رٌواز عزٌز مجٌد عبد هللا  39

 كهربائٌة

درجات  5بقرار  3/مكمل متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف زهرة عبد المهدي صابر  41

 حرارٌة

 0/مكمل متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول ضعٌف زٌاد احمد شهاب محمد  41

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول مستوفً مستوفً مقبول مقبول زٌاد فرٌاد شرٌف  42

درجة  3بقرار  6/مكمل مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف زٌنب جمال رشٌد احمد  43

 رٌاضٌات

 ناجحة امتٌاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مقبول مقبول زٌنب خضر موسى حسن 44

درجات  5بقرار  3/مكمل مقبول متوسط جٌد متوسط ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف زٌنب معاد بكر سمٌن  45

 حاسبات

           سارة مجٌد ناجً علً  46

درجات  5بقرار  4/مكمل متوسط مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ساره فرات محمد جعفر  47

 كهربائٌة

 ناجحة امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا امتٌاز جٌدجدا امتٌاز جٌدجدا جٌد متوسط سداد محمود علوان حسٌن  48

 د اسس 5قرار  0/مكمل مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف متوسط مقبول متوسط مقبول سعد علً احمد جاسم  49

درجة  3ناجحة بقرار  جٌد جٌدجدا جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط مقبول سعدٌه عبد حاجم سلطان  51

 كهربائٌة

 ناجحة امتٌاز جٌدجدا امتٌاز امتٌاز جٌد امتٌاز امتٌاز جٌدجدا جٌد سوالف عمر علً  51
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 االولى المرحلة   6107-6106نتائج االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً    كلٌة التربٌة / طوزخورماتو / قسم الفٌزٌاء –جامعة تكرٌت                                    

 الدور االول                                         
 
 
 

 

 

 النتٌجة حقوق  اسس ت لغة عربٌة علم النفس حرارٌة رٌاضٌات حاسبات مٌكانٌك كهربائٌة االسم الثالثً ت

           سٌف نقدي اكبر احمد 52

 3/مكمل متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول جٌد ضعٌف ضعٌف ضعٌف شهاب ابراهٌم عبد خضر  53

  6/مكمل  مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف شهالء حمٌد علً حمه جان  54

 

 0/مكملة متوسط متوسط مقبول متوسط ضعٌف جٌدجدا متوسط مقبول مقبول شوخان ابراهٌم صالح كرٌم  55

 ناجحة جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا متوسط جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد شٌماء نامق قادر احمد  56

عبد الرحمن حمٌد جاسم  57
 رستم 

 د كهربائٌة 5ناجح قرار  متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول

 3/مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف عبد هللا خلٌل ابراهٌم حسن 58

           عبد هللا عبد الخالق طه 59

 ناجحة متوسط جٌدجدا متوسط جٌد متوسط جٌدجدا جٌدجدا متوسط مقبول عبٌر برهان رشٌد صالح  61

 ناجحة متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط امتٌاز جٌد متوسط مقبول عبٌر عٌسى خلف جلٌل  61

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌد متوسط جٌدجدا جٌد مقبول عقٌل حسٌن عباس حسٌن  62

 8مكمل / ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف علً نجم الدٌن احمد وهاب  63

درجة  6بقرار  ناجح متوسط جٌدجدا مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول غزوان ادرٌس نجم عبد هللا  64

 د مٌكانٌك 3و كهربائٌة

 ناجحة جٌد متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط جٌدجدا مقبول مقبول فاطمة صالح حسن علً  65

 ناجحة مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول فاطمة علً محمود خلٌل  66

فاطمه محمد عبد األمٌر  67
 مصطفى 

درجة  6ناجحة بقرار  جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول

 د اسس 0و  مٌكانٌك

 ناجحة جٌدجدا جٌد امتٌاز امتٌاز جٌدجدا امتٌاز امتٌاز جٌدجدا جٌد احمد  فٌحاء ناظم علٌوي 68
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فٌنان نجم الدٌن شرٌف  69
 محمد

 ناجحة جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد امتٌاز جٌدجدا جٌد متوسط

قحطان ثاٌر محمود  71
 خمٌس 

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول

           قٌصر طه خلف محمود 71

قٌصر عبد االمٌر عبد  72
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 5بقرار  4/مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف كاروان انور هداٌت محمد  73
 درجة مٌكانٌك

كوران سردار حسٌن  74
 محمد

 4بقرار  4/مكمل مقبول ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول
 درجات كهربائٌة

 6/مكملة مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف كوالله عدالت كاكً كرم  75

 5/مكملة مقبول مقبول مقبول جٌد ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف كولوم عباس مجٌد صابر  76

 ناجحة مقبول مقبول متوسط جٌد متوسط جٌدجدا جٌد مقبول مقبول لٌلى عفان محمد جاسم  77

           مجٌد عواد نزال نمشان  78

محمد اسماعٌل ابراهٌم  79
 جبار 

 4وقرار  6/مكمل  ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف
 درجة رٌاضٌات

           محمد صالح هزٌم محمد  81

 3قرار  6/مكمل مقبول متوسط متوسط جٌد ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف محمد عواد قاسم 81
 درجة حقوق

           محمد مهدي صالح محً  82

 ناجح متوسط جٌد امتٌاز جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط مصطفى ٌونس مصطفى  83

 6بقرار  3/ مكمل ضعٌف مقبول متوسط متوسط ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول مللت محمد احمد ابراهٌم  84
 درجة رٌاضٌات
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           ندى صباح محسن علً  91

 ناجحة مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول جٌد جٌدجدا جٌد متوسط نسرٌن حسٌن رشٌد ولً  91

درجة  3بقرار  6/مكملة  مقبول جٌد متوسط متوسط ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف مقبول نور جهاد حمٌد سمٌن 92

 كهربائٌة

 ناجحة متوسط جٌد متوسط جٌدجدا مقبول جٌدجدا امتٌاز جٌد جٌد نور سمكو كرٌم احمد  93

ات درج 5ناجحة بقرار  جٌد متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول نورسل حسن محمود 94

 حرارٌة

درجات  5مكملة بقرار  مقبول مقبول متوسط متوسط ضعٌف مقبول جٌدجدا متوسط مقبول نٌان حسن كرٌم وهاب  95

 اسس

           نجاة محمد رشٌد  نٌكار 96

درجة  6رار بق 4/مكملة مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف متوسط ضعٌف مقبول هاوزٌن فائق محمد عزٌز  97

درجة  3كهربائٌة و

 حقوق

 ناجحة متوسط متوسط جٌدجدا جٌدجدا مقبول امتٌاز امتٌاز جٌد مقبول هدى بدر صالح احمد  98

د  5وقرار  6/مكملة جٌد مقبول مقبول جٌدجدا ضعٌف جٌد مقبول ضعٌف مقبول هند رحٌم عبد حسٌن  99

 كهربائٌة 

 ناجحة جٌدجدا متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط هه الله عدنان محمد احمد  111

 5بقرار  3/مكملة  متوسط مقبول متوسط متوسط ضعٌف جٌد ضعٌف ضعٌف مقبول هٌرو ٌاسٌن عبد القادر محمد  111
 درجات كهربائٌة

درجات  3بقرار  5/مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف وائل جمال غفور خضر  112

 حقوق

درجات  4بقرار  3/مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف ضعٌف متوسط مقبول مقبول ٌوسف جاسم ستار  113

 اسس

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد مقبول مقبول ٌوسف صالح محمد فرج 114
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 تحمٌل
علم  حرارٌة رٌاضٌات حاسبات مٌكانٌك كهربائٌة االسم الثالثً ت

 النفس
لغة 

 عربٌة
اسس 

 ت
 النتٌجة حقوق 

درجات  5مكمل بقرار      ضعٌف    مقبول احمد جمعة طٌب لطف 1

 كهربائٌة

 6مكمل /     ضعٌف   ضعٌف  اومٌد خلٌل محمد رضا 2

 0مكمل /     ضعٌف   مقبول  اٌاد بهجت رشٌد 3

درجات  5ناجحة بقرار      مقبول     مقبول  حسن علً سرور ساهرة 4

 حرارٌة

 ناجحة       جٌدجدا   جٌد  مجٌد انور جمعه سلوى 5

 ناجحة     مقبول   مقبول   صالح حسن مصطفى سلوى 6

درجة  3قرار  0/مكملة       مقبول  ضعٌف    علً محمد عباس سوزان 7

 حرارٌة

            صالح مهدي احمد صالح 8

 ناجحة     متوسط      محمود محمد كرٌم فاطمة 9

درجة  0قرار  0مكمل /     ضعٌف   مقبول   مجٌد خورشٌد محمد 11

 مٌكانٌك

 ناجحة     جٌدجدا      ابراهٌم احمد صالح مرواري 11

 ناجحة     متوسط      علً محمد احمد هبه 12

 ناجحة     مقبول      محمد رشٌد خورشٌد وفاء 13

 ناجحة     جٌد      شرٌف رحٌم فاتح ٌارا 14

 ناجحة     مقبول      سمٌن مصطفى ادرٌس ٌسرى 15

            خلف اعشم ابراهٌم 16

 0مكمل /     ضعٌف     حمٌد محمد عادل برهان 17

 االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاءاللجنة 
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 تحمٌل

 النتٌجة حقوق  اسس ت لغة عربٌة علم النفس حرارٌة رٌاضٌات حاسبات مٌكانٌك كهربائٌة االسم الثالثً ت

 ناجحة     متوسط     بشرى احسان طه  18

بقرار  0/مكملة     ضعٌف   مقبول  بٌكرد بكر عمر عباس  19

درجات  4

 مٌكانٌك

 6قرار ناجحة      مقبول     جرا صالح احمد  21
 درجة

 ناجحة     مقبول    مقبول جٌا كمال محمد  21

 ناجحة     متوسط      احمد محمد احمد جٌالن 22

 6مكمل /     ضعٌف    ضعٌف  علً حسن فالح حسن 23

 0مكمل/     ضعٌف   مقبول   جبار خالد قاسم خنده 24

 ناجحة     مقبول   مقبول   عبدهللا امٌن نجاة درٌا 25

 5ناجحة بقرار      مقبول   مقبول   كرم ستار جاسم دلٌنا 26
 د حرارٌة

 ناجحة     متوسط     بٌمان عزٌز عبدهللا 27

 ناجحة     متوسط     شهد محمود صالح 28

 0مكملة/     ضعٌف     شوخان صباح غفور 29

 ناجحة     جٌد     فاطمة امجد كرٌم 31

 0مكمل/     ضعٌف     محمد طه محمد  31

 6ناجح بقرار      مقبول     محمود شاكر محمود  32
 درجة حرارٌة

 ناجح      مقبول    عداي محمد رضا 33

            

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء
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