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 كلية الرتبية للعلوم الصرفة/  تكريتجامعة 

 قسم الرياضيات

 

 2016/2017نتائج االمتحان النهائي )الدور األول( للعام الدراسي 

 ة / الدراسة الصباحيةثانياملرحلة ال

 جامعة تكريت / كلية الرتبية للعلوم الصرفة

 قسم الرياضيات

يعني ان الطالب ناجح بقرار واللون  األخضراللون 

 يعني ان الطالب راسب في المادة األحمر

 

المعادالت  اسم الطالب ت

 االعتيادية

التفاضل 

 المتقدم

الجبر 

 المجرد

بديهيات 

ونظم 

 الهندسة

علم نفس  البرمجة

 النمو

اإلدارة 

 التربوية

منهج 

البحث 

 العلمي

 النتيجة

 ناجح متوسط متوسط جيد  متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول أحمد شاكر صابر هادي 1

 ناجح مقبول   جيد  مقبول مقبول  أحمد صالح فرحان 2

 ناجح جيد مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول إسماعيل غازي محمد 3

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز متوسط جيد  جيد االء مناور ذعذاع 4

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جيد جدا   معيوف رمضانأنسام  5

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول جيد  أياد إبراهيم خليل حسن 6

 ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا   باسل غانم بزيع 7

 مكمل متوسط مقبول متوسط جيد  ضعيف مقبول مقبول مقبول ذياببدور عزاوي  8

 مكمل ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف بسام رعد عبد هللا خلف 9

 ناجح متوسط جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد مقبول مقبول مقبول تاج الدين خميس بندر 10

 مكمل مقبول متوسط جيد جيد مقبول ضعيف متوسط متوسط حارث محمود صقر محمود 11

 ناجح بقرار مقبول مقبول جيد جيد جدا   جيد جدا   متوسط مقبول مقبول حسن فالح منديل 12

 مكمل مقبول مقبول جيد جدا   متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف حسين علي إبراهيم 13

 ناجح جيد مقبول متوسط مقبول جيد جدا   مقبول مقبول متوسط حمد شالش خضر  14

 ناجح متوسط جيد جيد جدا   جيد متوسط جيد مقبول متوسط خضير عبد الستار إبراهيم 15

 ناجح مقبول مقبول جيد متوسط جيد مقبول متوسط مقبول  خطاب ياسين لفتة 16

 مكمل مقبول جيد مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف خولة راغب جاسم محمد 17
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 ناجح مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط داليا عبد هللا جاسم 18

 ناجح جيد مقبول جيد متوسط امتياز جيد جدا   متوسط جيد رحيمة حميد عبد الرحمن 19

 ناجح جيد متوسط جيد متوسط جيد جدا   جيد متوسط مقبول دحام رشا نوري 20

 مكمل ضعيف مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط  رندة عباس محجوب 21

 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   امتياز امتياز جيد امتياز امتياز زهراء عدنان محمد 22

 ناجح مقبول جيد جيد  متوسط جيد جيد جدا   متوسط متوسط زهراء محمود علي 23

 مكمل ضعيف مقبول مقبول متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول سندس سعد مجيد 24

 ناجح مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط صالح خلف احمد خلف 25

 مكمل ضعيف متوسط متوسط مقبول جيد جدا   مقبول جيد جيد صالح سلمان إبراهيم 26

 مكمل ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف عبد هللا فتاح خلف 27

 ناجح متوسط مقبول جيد جدا   متوسط جيد جيد مقبول مقبول عقيل مجيد ناصر 28

 مكمل مقبول متوسط جيد ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول علي حسين جاسم حسن 29

 ناجح جيد متوسط جيد مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط علي فرحان مظهور 30

 مكمل - - - - مقبول ضعيف مقبول ضعيف علياء محمود إسماعيل 31

  حجب عدم تسليم براءة الذمة عمر عبد هللا خلف إبراهيم 32

 مكمل ضعيف متوسط متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول عمر علي أحمد فرتم 33

 مكمل مقبول متوسط متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول عمر عماد جمعة 34
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 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول عيد حسين علي 35

 ناجح جيد مقبول جيد جدا   متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول فاطمة عامر عبود 36

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد مقبول مقبول فاطمة غسان عرب 37

 مكمل مقبول ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول فراس محمد طه عبد هللا 38

 مكمل ضعيف مقبول متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول فراس محمد عطية 39

 مكمل مقبول متوسط جيد مقبول جيد جدا   مقبول مقبول ضعيف فهد مجباس زيدان 40

 ناجح بقرار متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط قاسم محمد جهاد 41

 مكمل مقبول متوسط متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف لينة إبراهيم حسن 42

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مازن أحمد خلف 43

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول محمد أثير مظهر لطيف 44

 مكمل مقبول مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف متوسط جيد محمد حسين محمد  45

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جيد محمد ذياب محمد 46

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول محمد فاضل جمعة حسن 47

 مكمل جيد متوسط جيد متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول محمد فرحان لطيف حسن 48

  حجب عدم تسليم براءة الذمة محمود دحام عزاوي علي  49

 ناجح متوسط متوسط مقبول جيد جيد جدا   متوسط جيد جدا   جيد جدا   علي عبد هللامروان  50

 ناجح متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مروة كامل عبد الوهاب 51
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 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز مريم قيس نجم عبد هللا 52

 مكمل مقبول ضعيف متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مصطفى عباس مهدي 53

 مكمل متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول ميادة محسن موسى 54

 مكمل مقبول مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول نبأ عبد الرحمن محمد  55

 مكمل ضعيف ضعيف متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول نزهان ياس خضير صايل 56

 ناجح متوسط جيد جيد جيد متوسط مقبول متوسط جيد جدا   هبة رياض حبيب 57

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   امتياز امتياز محمدهمام فاضل  58

 ناجح جيد جدا   متوسط جيد جيد امتياز جيد جيد جدا   جيد جدا   يوسف خليل إبراهيم 59

 مكمل مقبول مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف إسالم خلف أحمد 60

 ناجح جيد جيد جدا   امتياز متوسط جيد متوسط مقبول مقبول سمراء إبراهيم احمد 61

 مكمل     ضعيف  ضعيف ضعيف سهير أياد مهدي 62

 ناجح متوسط جيد جيد متوسط جيد مقبول مقبول متوسط شهد إدريس حسن 63

  حجب عدم تسليم براءة الذمة مآب شبيب أحمد 64

 مكمل ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف متوسط نيبال عبد عطية 65

  حجب عدم تسليم براءة الذمة يقظان موالن حمادة 66
 


