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رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمله: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

احمد خلٌو فاضل حسوناحمد خالد صاحب هزاع

0 0 

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

ممتازحاسباتمقبولحاسبات

جٌد جداًحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌد جداًمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

ابتسام صفر علً احمداالء محمد حكٌم احمد

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

االء عماد ابراهٌم حسٌناالء رمضان فقً حسٌن علً  

متوسطلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةجٌداسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

مقبولحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اسامة عبد الرحمن سعدوناحمد مؤٌد محمود سهٌل

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبول بقراررٌاضٌات

متوسطحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

احمد محسن علوان محمداحمد كمال احمد ابراهٌم 

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتممتازرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةجٌد جداًحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكجٌد جداًمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

احمد سلٌم عجالوي زبالةاحمد سعد جمعة محً



جامعة تكريتجامعة تكريت
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةجٌد جداًاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويممتازعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبول بقرارحرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكجٌدمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اشرف صالح علًاسماء عبدهللا جمعة

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

ضعٌفاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتممتازرٌاضٌات

مقبولحاسباتجٌدحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكجٌدمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اسماء شٌرزاد حسن علًاسكاال صابر احمد شرٌف

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اسعد ابراهٌم داوود سلماناسراء قابل دارا محمد



جامعة تكريتجامعة تكريت
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جامعة تكريتجامعة تكريت
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صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اٌمان حسن علً كرٌماٌالف غائب مجٌد

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةمقبوللغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اٌالف سركوت فقً حسٌن علًانور جبار حسن رمضان 

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةضعٌفاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانمتوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌد جداًحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

امٌرة غازي حسن غدراناكرم صالح عبدهللا منصور



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمؤجلحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمؤجلمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

برزٌن حسٌن غائببان صالح علً كتاب

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

بان خضٌر عباس خلفاٌة سكران امٌن محمد

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبول بقرارحرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

اٌة خلف مجٌد حمٌداٌمان حورشٌد طاهر حسٌن



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88
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1212

رئيس القسممكمل:النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99
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1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

ممتازلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

جنات عصام اكبرتبارك نزر محمد عزٌز

0 0 

مؤجللغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مؤجلاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مؤجللغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مؤجلرٌاضٌاتمقبول بقراررٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

مؤجلحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مؤجلمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

بٌرٌفان عبدهللا كرٌمبهاء مزهر ابراهٌم عداي

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةضعٌفاسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةمقبول بقرارلغة عربٌة

علم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

رٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

حاسباتمقبولحاسبات

حرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

بهاء سلمان شحاذهبرهم كنعان احمد



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

مقبوللغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسن علً فاضل حسنحسن علً عبٌس

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسن عباس محمد حسنحسن رمٌل منٌور راضً

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمقبوللغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسن حمٌد حنون حنشجواد كاظم محمد ساجر



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌد جداًحاسبات

جٌد جداًحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسٌن علً عبدهللا محمدحسٌن علً حمود كمر

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسٌن عبدالخالق اسكندرحسٌن شهاب احمد حسن 

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسٌن شاكر سعدونحسن علً كاطع مهدي



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسم2019-2018مؤجل : النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88
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1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌد جداًحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حمٌدي علً لهٌبً مدٌححمٌد ناظم شمران

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمقبوللغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانمقبولدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمقبولحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حمزة غالم عنٌدحسٌن موالن قاسم احمد

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاترٌاضٌات

متوسطحاسباتحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسٌن لطٌف امٌري ناهًحسٌن عماد عزالدٌن



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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77

88
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1010
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1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99
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1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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33

44
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66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانمتوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

دلٌر احمد محمد صالحدلوفان اسماعٌل حسٌن

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

جٌدحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

دالٌا امٌد سعدون قادرحٌدر علً قاسم

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حوراء محمد علً توفٌقحنان ٌاسٌن خلف نصٌف



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88
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1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

متوسطحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

رفٌدة عبدهللا اسماعٌل سلٌمرسول علً كاظم عبد

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةممتازاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مؤجللغة عربٌةممتازلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

متوسطحاسباتممتازحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةجٌد جداًحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكجٌدمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

رزكار محمود صالحدٌانا محمد علً احمد 

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتممتازرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتممتازحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةجٌد جداًحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكجٌدمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

دنٌا كامران شاملدنٌا حسٌن احمد



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌد جداًحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

زهراء محمد عاجل بنٌانزهراء علً جبر مهدي

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةضعٌفاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانمتوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةضعٌفلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

زهراء جاسم عاشورزرنك زٌاد احمد جادر

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةجٌد جداًاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويممتازعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتممتازرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةجٌد جداًحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكجٌدمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

رؤٌه سمٌن حسنرواكد ٌونس حسٌن حسن



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11
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33

44

55
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77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةضعٌفاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سبهان حمود جاسم عبدهللاسبأ محمد عاصً عمر

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانمتوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

جٌدحاسباتمتوسطحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

جٌد جداًكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سازكار سلٌم ستارساره محمد عبد دروٌش

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتممتازحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

زٌنب مؤٌد احمد رشٌدزٌنب احمد حسون ابو سودي



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99

1010
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبول بقراراسس تربٌةممتازاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةممتازلغة عربٌة

مقبولعلم النفس التربويممتازعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتممتازرٌاضٌات

متوسطحاسباتممتازحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةممتازحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةممتازكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكجٌد جداًمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سلمان داود خلف محمدسعد عبدالرحمن ابراهٌم

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سعد حسٌن احمد غزالسجاد ناصر حسٌن سخٌد

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سجاد حمٌد عبدالحسٌنسجاد جبار برهان عبدهللا



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

ضعٌفاسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

مقبولعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

متوسطحاسباتمتوسطحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سٌف عادل لطٌف شرٌفسٌف سعد صالح

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

مقبول بقرارحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سهٌلة حسٌن دلف عبدهللاسندس فرحان ظاهر محمود

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سمٌة حبٌب عبد زٌد عٌاسسمٌرة سعٌد خلف



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌدحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

شهد قاضً خورشٌدشاهر علً صالح احمد

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

مقبولحاسباتجٌد جداًحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

شلٌر خلٌل حسن حسٌنشادٌة سعود داوود 

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةضعٌفاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

شادان نوزاد احمد علًسٌوه جعفر كرٌم محمد



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99
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1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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1010
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رئيس القسم(2019-2018)راسبة بالغش : النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

لغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةجٌداسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

علم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

رٌاضٌاتممتازرٌاضٌات

حاسباتجٌد جداًحاسبات

حرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

كهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مٌكانٌكمؤجلمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

شونم احسان احمد علًشوخان حسٌن سمٌن

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

مقبولحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

شهلة لطٌف جوهر اسماعٌلشهلة علً رضا محمد

0 0 

ممتازلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةمستوفًاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانمستوفًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمستوفًلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويمستوفًعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمستوفًحاسبات

ممتازحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ممتازمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

شهالء نامق قادرشهالء حمٌد علً حمه جان



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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99
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1111
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌدحاسبات

مقبول بقرارحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عباس حسن علًعائشة طلعت جمٌل عثمان

0 0

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةجٌد اسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

متوسطحاسباتممتازحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

طه قحطان رشٌدضحى صباح حمٌد فرج

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

ممتازحاسباتممتازحاسبات

جٌدحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

صفاء شاكر زغٌرصادق عناد حسٌن نعمان



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

جٌدرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمقبولحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عبد الناصر زٌدان خلف جاسمعبد هللا قحطان صالح عٌسى

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

مقبولحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عبد السالم صباح محمد حمٌدعبد عوٌد احمد سالم

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

مقبولحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عباس عبد االمٌر محمد علًعباس طعمة اعمٌر انعٌس



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتو كلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

علً محمد عبدهللا ابراهٌمعلً فالح حسٌن سرحان

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

متوسطحاسباتمتوسطحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

علً عامر ناصرعلً رائد حامد جواد

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

علً بهلول جرد عبٌدعلً احمد حسٌن عبٌس



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةجٌداسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتجٌدحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

فالح حسن عبعوب نصٌففاطمة هجران علً شرٌف

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

مقبولعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

فاطمة فرات محمد جعفرفارس عبدهللا احمد فارس

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌد جداًاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتمقبولحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

غفران لٌث عاصً خلفعمر عبٌد علو مهدي



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبول بقراراسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

مقبولعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

الفة فهمً علً عثمانكوثر عزٌز عبدهللا رشٌد

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌد جداًلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكجٌدمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

كالوٌش محمد كرٌم احمدكرار حسن نعٌس سكر

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانمؤجلدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمتوسطحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

كاظم جواد كاظم صالحقحطان اركان حامد رشام



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسم(2019-2018)راسب بالغياب : النتيجةرئيس القسم(2019-2018)راسب بالغياب : النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌد جداًحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةجٌد جداًحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد سلمان فرجمحمد سالم محسن سرحان

0 0 

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةاسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةلغة عربٌة

علم النفس التربويعلم النفس التربوي

رٌاضٌاترٌاضٌات

حاسباتحاسبات

حرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

كهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد جاسم محمدمحمد ثامر كرٌم

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةجٌد جداًاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌدرٌاضٌات

مقبولحاسباتجٌد جداًحاسبات

مقبول بقرارحرارة وخواص المادةجٌدحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد احمد حسٌن خلفماجدة محمد خلف جاسم



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمنقص براءة الذمة: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

ضعٌفاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

مقبولحاسباتمقبولحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد فؤاد حمٌد خلفمحمد عٌدان افنش

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبول بقراررٌاضٌات

متوسطحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

متوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد عدنان عباس عالجمحمد عبدالهادي جمال مهدي

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانمتوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

متوسطحاسباتمتوسطحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد عادل جابرمحمد صدام جاسم ذٌاب



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌد جداًلغة انكلٌزٌة

0 0 

ممتازاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

جٌد جداًرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

ممتازحاسباتجٌدحاسبات

جٌد جداًحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌد جداًمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

مرٌم محمد باهرمرٌم عزٌز نجم حمٌد

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمتوسطحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمتوسطكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

مرتضى حسٌن فرٌجمراد ماضً نعٌم بجاي

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةضعٌفاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتضعٌفرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

مختار باسم محمد كمرمحمود احمد ذٌاب خلٌل



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسم(2019-2018)راسب بالغياب : النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

جٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمتوسطمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

معروف زٌد رمٌضمصطفى منصور سلمان مطٌر

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

00 

مقبولاسس تربٌةاسس تربٌة

مقبولدٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاترٌاضٌات

جٌدحاسباتحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

مصطفى محمد عطٌةمصطفى ماجد شجاع سعٌد

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌددٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتمقبولحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبول بقرارحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبول بقرارمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

مصطفى عبدالزهرة سلطانمصطفى عباس صالح عبدهللا



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسم(2019-2018)راسب بالغش : النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

مقبولحاسباتمقبولحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمقبولمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

ناصر عبدهللا خضٌرمؤٌد فٌصل محمود سالم 

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌدحاسباتجٌدحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

موسى جمال جالل زٌنلمهند باسم محمد كاظم

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاترٌاضٌات

متوسطحاسباتحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

مهجه علً قنبر مالًمنتظر محمد عبدهللا ابراهٌم



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسم(2019-2018)راسب بالغش : النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمتوسطاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانجٌد جداًدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةجٌدلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاتمتوسطرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌدحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

ضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

نوفل اسماعٌل احمد محمودنور حجاب احمد شهاب

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةمتوسطلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةمقبول بقراراسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانمقبولدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌدلغة عربٌةمقبوللغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويمقبولعلم النفس التربوي

متوسطرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

جٌد جداًحاسباتمقبولحاسبات

متوسطحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

نور جرجٌس اسماعٌل عزٌزنوار صباح عباس اسد

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

0 0 

متوسطاسس تربٌةاسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

مقبوللغة عربٌةلغة عربٌة

جٌدعلم النفس التربويعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاترٌاضٌات

جٌدحاسباتحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

نمٌر طالب شباط عبودنرمٌن مصطفى محمد غرٌب



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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رئيس القسمناجح: النتيجةرئيس القسمناجح بقرار: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةممتازلغة انكلٌزٌة

0 0 

مقبولاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

متوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةممتازلغة عربٌة

متوسطعلم النفس التربويجٌد جداًعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتجٌد جداًرٌاضٌات

متوسطحاسباتجٌد جداًحاسبات

ضعٌفحرارة وخواص المادةممتازحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةجٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكجٌد جداًمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

ٌونس ادرٌس عزٌز محمدهٌرو كنجة علً محمد 

0 0 

جٌد جداًلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

ممتازاسس تربٌةجٌداسس تربٌة

ممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسانممتازدٌمقراطٌة وحقوق انسان

جٌد جداًلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

ممتازعلم النفس التربويجٌدعلم النفس التربوي

ممتازرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

ممتازحاسباتمقبولحاسبات

جٌد جداًحرارة وخواص المادةمقبولحرارة وخواص المادة

جٌدكهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

هه اللة عاصً مصطفى هشام شالل عاٌد كاظم

0 0 

جٌدلغة انكلٌزٌةمقبوللغة انكلٌزٌة

0 0 

جٌداسس تربٌةمقبولاسس تربٌة

جٌددٌمقراطٌة وحقوق انسانمتوسطدٌمقراطٌة وحقوق انسان

متوسطلغة عربٌةمتوسطلغة عربٌة

جٌد جداًعلم النفس التربويمتوسطعلم النفس التربوي

مقبولرٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

متوسطحاسباتمقبولحاسبات

مقبولحرارة وخواص المادةضعٌفحرارة وخواص المادة

مقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌةضعٌفكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمقبول بقرارمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

هدى علً عبدالخالق حمديهاشم عبد النبً سالم رهمة



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسمناجح بقرار: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسممكمل: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةاسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةلغة عربٌة

علم النفس التربويعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاتمقبولرٌاضٌات

حاسباتحاسبات

حرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

كهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكضعٌفمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

هاوزٌن فائق محمدمزاحم سرحان صلبً

0 0 

لغة انكلٌزٌةلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةاسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةلغة عربٌة

علم النفس التربويعلم النفس التربوي

مقبول بقراررٌاضٌاترٌاضٌات

حاسباتحاسبات

حرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

كهربائٌة ومغناطٌسٌةمقبولكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

محمد شكور محمود حمزةسٌف ابراهٌم حسٌن

0 0 

لغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةاسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةلغة عربٌة

علم النفس التربويعلم النفس التربوي

رٌاضٌاترٌاضٌات

حاسباتحاسبات

حرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

مقبول بقراركهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حسن محمد امٌن سمٌنازٌن كمال حسٌن



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربية طوزخورماتوكلية التربية طوزخورماتو

األول : الصف :اسم الطالب األول : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئيس القسممكمل: النتيجةرئيس القسمناجح: النتيجة

صـــالح يونس درويش.دصـــالح يونس درويش.د

0 0 

متوسطلغة انكلٌزٌةجٌدلغة انكلٌزٌة

0 0 

اسس تربٌةاسس تربٌة

دٌمقراطٌة وحقوق انساندٌمقراطٌة وحقوق انسان

لغة عربٌةلغة عربٌة

علم النفس التربويعلم النفس التربوي

ضعٌفرٌاضٌاترٌاضٌات

حاسباتحاسبات

حرارة وخواص المادةحرارة وخواص المادة

كهربائٌة ومغناطٌسٌةكهربائٌة ومغناطٌسٌة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفمٌكانٌكمٌكانٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

كولوم عباس مجٌد قٌصر عبداالمٌر عبدالحسٌن


