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مٌكانٌك  الكترونٌك ثرمو ذرٌة  االسم الثالثً ت
 ت

 النتٌجة اختٌاري طرق ت ارشاد دوال م

1 
 ابراهٌم عباس رشٌد جمعة

 4قرار من دوال مع  6مكمل/ مقبول جٌد جٌد جدا مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول
 درجات 

2 
 احمد شدهان كرٌم حسٌن

جٌد 
 جدا

 ناجح جٌد جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا

 6/مكمل متوسط جٌد جٌد ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول احمد محمد ابراهٌم قدوري 3

 ناجح متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط اصٌل خلف محمد  4

          امجد اسماعٌل صالح 5

 ناجحة جٌد جدا متوسط امتٌاز مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط اٌمان بٌرام عبدهللا داوود 6

 درجات 4قرار ذرٌة  3/مكمل مقبول متوسط جٌد ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول اٌمان محمد احمد محمد 7

 درجات 5قرار مٌكانٌك  ناجحة متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط اٌمان محمد محسن قنبر 8

 ناجحة جٌد جدا مقبول جٌد جدا متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول اٌناس عادل ابراهٌم غفور 9

باخان علً الهادي رشٌد  11
 حسن

 5ناجحة بقرار ذرٌة  جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول

 ناجحة جٌد جدا متوسط جٌد جدا جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط بٌخال امٌن مجٌد رشٌد 11

          بٌرٌفان برهان كرٌم محمد 12

          تابان جاسم صالح  13

 ناجحة جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جنار نوري محمد 14

          جومان عثمان مردان رضا 15

16 
 حسٌن حمد رضوان شكور

درجات  5قرار  5/مكمل  مقبول متوسط متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف

 اختٌاري

 مٌكانٌك من د 3ناجحة بقرار   متوسط متوسط امتٌاز متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول دنٌا محمد اسماعٌل احمد 17
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 النتٌجة اختٌاري طرق ت ارشاد دوال م مٌكانٌك ت الكترونٌك ثرمو ذرٌة  االسم الثالثً ت

 ناجحة متوسط جٌد جٌد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط سعٌددٌار ابراهٌم محمد  18

روٌدة وصفً حمٌد زٌن  19
 العابدٌن

         

21 
 زانا جمعة كرٌم زٌدان

 3وقرار  0/مكمل متوسط جٌد امتٌاز مقبول ضعٌف متوسط مقبول متوسط
 من دوال اتدرج

 ناجح جٌد جدا جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد جدا امتٌاز جٌد جدا امتٌاز زٌد مزهر نوري 21

 ناجحة امتٌاز جٌد امتٌاز جٌد جدا متوسط متوسط جٌد جٌد زٌنب شاكر محمود احمد 22

23 
 سراج صدام حسن ابراهٌم

وقرار من  3/مكمل متوسط مقبول جٌد ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف

 درجات 4ثرمو 

  6/مكمل مقبول جٌد مقبول مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول شٌرزاد عزٌز غرٌب 24

 ناجح جٌد جدا متوسط امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد  جٌد صادق بدر نوري محمد 25

26 
 عبد هللا زاحم نوري ذٌاب

جٌد 
 جدا

 ناجح جٌد جدا جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد

 ناجح جٌد متوسط امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جٌد عبد الودود قاسم جداع حسن 27

          عثمان علً حسٌن عالوي 28

 ناجح  جٌد جدا مقبول جٌد جدا متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول علً عماد محمد احمد 29

 0/مكمل متوسط متوسط جٌد جدا مقبول ضعٌف مقبول مقبول مقبول عمر علً حسٌن شهاب 31

          غصون جمال خلف 31

 ناجح جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد متوسط كمال عاصً حسٌن نادر 32

 ناجح مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مصطفى احمد مصطفى كوردي 33

 ناجح متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد مقبول مصعب عبد اللطٌف سلٌمان نجم 34

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء
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 النتٌجة اختٌاري طرق ت ارشاد دوال م مٌكانٌك ت الكترونٌك ثرمو ذرٌة  االسم الثالثً ت

 ناجحة جٌد جدا متوسط جٌد جدا متوسط جٌد جٌد جدا جٌد متوسط نرمٌن احمد غزال حسن 35

 ناجحة جٌد جٌد  امتٌاز مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط هالة حاتم كاظم 36

 ناجحة جٌد متوسط جٌد جدا مقبول مقبول متوسط جٌد متوسط هاوناز كرٌم رحٌم جاسم  37

 ناجحة متوسط جٌد امتٌاز جٌد مقبول جٌد متوسط متوسط هدٌل هانً نجم 38

 ناجح جٌد جدا متوسط امتٌاز جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط هلكوت حمٌد حسن علً 39

هوزان غالب ابراهٌم  41
 حسن

         

هوشمه ند كرٌم محمد  41
 صالح

 3وقرار  3مكمل / مقبول متوسط  متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف
 درجات من ثرمو

          وائل محمود عباس 42

  مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف ولٌد عادل دحام حسن 43

44 
 ئارٌان عباس علً محمد

 6مكمل وقرار  ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف
 درجة من طرق

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء
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 قسم :  الفٌــــزٌاء                                جامعة تكرٌت                                                                  نتائج االمتحانات النهائٌة للعام                 

 /تحمٌلالمرحلة : الثالثة                                                     6107-6106الدراسً                                  كلٌة التربٌة / طوزخورماتو                    

 النتٌجة مالحظة اختٌاري طرق ت ارشاد دوال م مٌكانٌك ت الكترونٌك ثرمو ذرٌة  االسم الثالثً ت

 ناجحة تحمٌل       مقبول  زٌنب علً نورالدٌن 1

 اللجنة االمتحانٌة فً قسم الفٌزٌاء

  


