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دوال معقدةمقبول بقراردوال معقدة
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اومٌد خلٌل محمدامٌنة جاسم حسن
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اختٌاريجٌد جداًاختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةجٌد جداًذرٌة
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ضعٌفدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

مقبول بقرارثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

ضعٌفالكترونٌكجٌد جداًالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

بٌرٌفان برهان كرٌم بٌان محمد باهر 

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةضعٌفاللغة االنكلٌزٌة

ممتازاختٌاريضعٌفاختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةمقبولذرٌة

جٌد جداًدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌد جداًالكترونٌكمقبول بقرارالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

بٌار شاكر شكوربشكو عمرعلً



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

مقبولاللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريمتوسطاختٌاري

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًمؤجلمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

حسٌن احمد عبدجٌا كمال محمد

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريمتوسطاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبول بقراردوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

جاوروان سعود داوودتباك عبد الرحمن غضنفر

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

جٌدذرٌةجٌدذرٌة

متوسطدوال معقدةمقبول بقراردوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

تبارك اسعد عبد الواحدبٌمان عزٌز عبدهللا



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةمقبولاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريمتوسطاختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمتوسطذرٌة

ضعٌفدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمقبول بقرارمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

زٌاد فرٌاد شرٌفزهرة عبدالمهدي عباس

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

مقبولاللغة االنكلٌزٌةمقبولاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريمتوسطاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةمتوسطذرٌة

جٌددوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

رٌاض عدنان حمٌدروند نجم الدٌن امٌن

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبول بقرارمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولالكترونٌكجٌد جداًالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

رسول ناظم عبد الخالقدرٌا فاروق محسن



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

متوسطارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

ضعٌفاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

مقبول بقراراختٌاريممتازاختٌاري

مقبول بقرارمناهج وطرق تدرٌسممتازمناهج وطرق تدرٌس

مقبول بقرارذرٌةممتازذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولالكترونٌكجٌدالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

سعد علً احمدسداد محمود علوان

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةمقبولاللغة االنكلٌزٌة

مقبولاختٌاريمتوسطاختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

مقبول بقرارذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبول بقرارالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

ساهرة سرور علًزٌنب مٌعاد بكر

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

ممتازاختٌاريمقبولاختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةمقبولذرٌة

متوسطدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

زٌنب خضر موسىزٌنب جمال رشٌد



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

جٌداختٌاريمتوسطاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

جٌدذرٌةمتوسطذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبول بقراردوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

مقبول بقرارثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطالكترونٌكمقبول بقرارالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

شوخان صباح غفورشهاب ابراهٌم عبد

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

جٌد جداًاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

جٌدذرٌةجٌد جداًذرٌة

متوسطدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

سٌفان رؤوف حمٌدسوالف عمر علً

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسممتازمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةجٌد جداًذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبول بقرارالكترونٌكمؤجلالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

سلوى مصطفى حسنسعدٌة عبد حاجم



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

 كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريمتوسطاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

ضعٌفالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

علً وصفً ستار غٌدانعقٌل حسٌن عباس

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

جٌداختٌاريجٌد جداًاختٌاري

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

ممتازذرٌةجٌدذرٌة

جٌد جداًدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

جٌدثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

عبٌر عٌسى خلفعبٌر برهان رشٌد

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

مقبولاللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمتوسطذرٌة

ضعٌفدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمقبول بقرارمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

ضعٌفالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

عبدهللا خلٌل ابراهٌمصالح احمد مهدي 



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممراجعة التسجٌل:النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

ممتازاختٌاريجٌداختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

ممتازذرٌةجٌدذرٌة

ممتازدوال معقدةمقبول بقراردوال معقدة

ممتازمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌد جداًالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

لٌلى محمد عز الدٌنلٌلى عفان محمد

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

ممتازاختٌاريجٌداختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

ممتازذرٌةمتوسطذرٌة

ممتازدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

ممتازمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

ممتازالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

فٌحاء ناظم علٌويفاطمة محمد عبد االمٌر 

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

جٌد جداًاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

جٌدذرٌةجٌد جداًذرٌة

مقبولدوال معقدةجٌددوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكجٌدالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

فاطمة كرٌم محمدفاطمة صالح حسن



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسم2019-2018مؤجل : النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً
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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 
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رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةمقبول بقراراللغة االنكلٌزٌة

جٌداختٌاريمقبول بقراراختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةمقبول بقرارذرٌة

متوسطدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

منال ٌونس خلفمللت محمد احمد

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةمقبولاللغة االنكلٌزٌة

جٌداختٌارياختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

جٌدذرٌةمتوسطذرٌة

متوسطدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطالكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

مصطفى ٌونس مصطفى محمود شاكر محمود خلف

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌارياختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةذرٌة

مقبول بقراردوال معقدةدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

مقبول بقرارثرموداٌنمكثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

متوسطالكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

محمد عواد قاسممحمد خورشٌد مجٌد



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار :النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريمقبولاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبول بقرارالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

نورهان حسٌن عباسنورسل حسن محمود

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

ضعٌفاختٌاريمقبول بقراراختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبول بقرارالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

نور جهاد حمٌدنسرٌن حسٌن رشٌد

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

متوسطاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةممتازذرٌة

مقبول بقراردوال معقدةجٌد جداًدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكجٌد جداًثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبولالكترونٌكممتازالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

نادٌة باقً احمدنادرة مجرن علوان



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةمتوسطاللغة االنكلٌزٌة

جٌداختٌاريجٌداختٌاري

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةمتوسطذرٌة

متوسطدوال معقدةمقبولدوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكجٌدالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

وفاء فاروق محمدوفاء خورشٌد رشٌد 

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌةمقبولاللغة االنكلٌزٌة

مقبولاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمتوسطذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

مقبول بقرارالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

هند رحٌم عبد حسٌنهالله عدانان محمد

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

جٌد جداًاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةممتازذرٌة

جٌددوال معقدةجٌد جداًدوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

جٌدثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌد جداًالكترونٌكجٌدالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

هدى بدر صالحهبه احمد محمد



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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33
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55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11
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33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسم:النتٌجةرئٌس القسم:النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

دوال معقدةدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ثرموداٌنمكثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

كوران سردار حسٌنتوانا  رضا ستار

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًاللغة االنكلٌزٌةجٌد جداًاللغة االنكلٌزٌة

ممتازاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةجٌدذرٌة

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

جٌدالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

ٌاقوته داوود سلٌمانٌسرى ادرٌس مصطفى

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

مقبولاللغة االنكلٌزٌةجٌداللغة االنكلٌزٌة

مقبولاختٌاريجٌداختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

مقبول بقرارذرٌةممتازذرٌة

ضعٌفدوال معقدةجٌددوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

ضعٌفالكترونٌكجٌدالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

ئارٌان عباس علًٌارا فاتح رحٌم



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسم:النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99
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1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمراسبة بالغش من الثرموداٌنمك: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت
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88

99

1010
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رئٌس القسم2019-2018مؤجل : النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

دوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

حسٌن حمد رضوان حسن فالح حسن علً

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

دوال معقدةدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

جٌالن احمد محمد احمدبٌكرد سالم محمد صالح

0 0 

0 0

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

ضعٌفدوال معقدةدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

ابراهٌم عبدهللا خلف محمدعبد الرحمن حمٌد جاسم



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح: النتٌجةرئٌس القسمناجح: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسممكمل: النتٌجةرئٌس القسممكمل: النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

ضعٌفدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

محمد طه محمد باقًشهد محمود صالح احمد

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

مقبولدوال معقدةدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

سحر محمد جمال علًدرٌا نجاة امٌن عبدهللا

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

دوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

خندة قاسم خالد جبارحنان زكً محسن دلف



جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسم2019-2018مؤجل : النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار :النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

جامعة تكرٌتجامعة تكرٌت

كلٌة التربٌة طوزخورماتوكلٌة التربٌة طوزخورماتو

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : الصف :اسم الطالب 

بطاقة درجات االمتحان النهائًبطاقة درجات االمتحان النهائً

م2019 - 2018الدور األول م2019 - 2018الدور األول 

تت

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

رئٌس القسمناجح بقرار:النتٌجةرئٌس القسمناجح بقرار:النتٌجة

صــــالح ٌونس دروٌش. دصــــالح ٌونس دروٌش. د

0 0 

0 0 

0 0 

متوسطارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

مقبولاختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

مقبول بقراردوال معقدةدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

وفاء حسن علًولٌد اسعد محمود

0 0 

0 0 

0 0 

ارشاد وصحة نفسٌةارشاد وصحة نفسٌة

اللغة االنكلٌزٌةاللغة االنكلٌزٌة

اختٌارياختٌاري

مناهج وطرق تدرٌسمناهج وطرق تدرٌس

ذرٌةذرٌة

دوال معقدةمقبول بقراردوال معقدة

مٌكانٌك تحلٌلًمٌكانٌك تحلٌلً

ثرموداٌنمكمقبول بقرارثرموداٌنمك

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة

الكترونٌكالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفٌزٌاء: القسم الفٌزٌاء: القسم 

هوشمه ند كرٌم محمدهلمت حمٌد حسن


