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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

التقديرالمادةالتقديرالمادة

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

حنان عباس عبدهللاحمزة محمود حسن

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطالكترونٌكمقبولالكترونٌك

جٌدذرٌةضعٌفذرٌة

جٌد جداًثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

ممتازاختٌاريمقبولاختٌاري

جٌددوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌدارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

0 0 

EجٌدEًجٌد جدا

0 0 

0 0 

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

ذوالفقار فاضل عبد الحسنذكرٌات عبد شرٌف

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدثرموداٌنمكجٌد جداًثرموداٌنمك

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطدوال معقدةجٌددوال معقدة

جٌدذرٌةمتوسطذرٌة

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

جٌداختٌاريممتازاختٌاري

EجٌدEممتاز

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

0 0 

0 0 

0 0 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

التقديرالمادةالتقديرالمادة

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

(ترقٌن قٌد)رسل عطاهلل محمد رانٌا بدري احمد مهٌدي

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًممتازمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفالكترونٌكجٌد جداًالكترونٌك

ضعٌفذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفثرموداٌنمكممتازثرموداٌنمك

ضعٌفاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

ضعٌفدوال معقدةجٌد جداًدوال معقدة

ضعٌفارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

ضعٌفمناهج وطرق تدرٌسممتازمناهج وطرق تدرٌس

0 0 

EممتازEضعٌف

0 0 

0 0 

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

رقٌة اسعد جاسم(منقول الى كركوك )رشٌد عدنان رشٌد 

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

مقبولالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مقبولذرٌةضعٌفذرٌة

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

متوسطاختٌاريضعٌفاختٌاري

EضعٌفEجٌد

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

0 0 

0 0 

0 0 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

التقديرالمادةالتقديرالمادة

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

رنده جبار فٌاضرمضان احمد محمد حسن

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًممتازمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفالكترونٌكممتازالكترونٌك

مقبولذرٌةجٌد جداًذرٌة

ضعٌفثرموداٌنمكجٌد جداًثرموداٌنمك

متوسطاختٌاريممتازاختٌاري

مقبولدوال معقدةجٌد جداًدوال معقدة

جٌدارشاد وصحة نفسٌةممتازارشاد وصحة نفسٌة

متوسطمناهج وطرق تدرٌسممتازمناهج وطرق تدرٌس

0 0 

EممتازEمتوسط

0 0 

0 0 

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

زٌنب احمد صالحرٌهام تركً ملحم

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

متوسطالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولذرٌةضعٌفذرٌة

جٌدمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

جٌداختٌاريمقبولاختٌاري

EمتوسطEممتاز

متوسطارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

0 0 

0 0 

0 0 

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

Eًجٌد جداEجٌد

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

مقبولدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سمر شفٌق عوادسالم طالب عبود محل

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

EمتوسطEممتاز

جٌد جداًاختٌاريمقبولاختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

جٌدذرٌةمقبولذرٌة

جٌددوال معقدةضعٌفدوال معقدة

ممتازمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

جٌدالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سارة وجدي سعدونسارة مجٌد ناجً

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

التقديرالمادةالتقديرالمادة



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

متوسطارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

EمتوسطEمقبول

مقبولاختٌاريمتوسطاختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

صالح ماجد صالحشهاب عبدالهادي صالح

0 0 

0 0 

0 0 

مقبولارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

EجٌدEجٌد

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

ضعٌفذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

سٌف سعد الطٌفسؤدد سعد جواد



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

ممتازارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

Eًجٌد جداEًجٌد جدا

ممتازاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمتوسطذرٌة

متوسطدوال معقدةجٌددوال معقدة

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

طٌبة بٌان إسماعٌلطارق حمد عبدهللا 

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

EضعٌفEًجٌد جدا

متوسطاختٌاريضعٌفاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةضعٌفذرٌة

متوسطدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

ضٌاء صالح دروٌشصفاء كورز حسن



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

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

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

EجٌدEجٌد

جٌد جداًاختٌاريجٌد جداًاختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمتوسطذرٌة

جٌددوال معقدةمتوسطدوال معقدة

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عباس منفً ابراهٌمعباس زوٌد خلف

0 0 

0 0 

0 0 

ضعٌفارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

Eًجٌد جداEضعٌف

ضعٌفاختٌاريمقبولاختٌاري

ضعٌفمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

ضعٌفذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

(ترقٌن قٌد)عارف سعٌد محمد عادل ٌونس عبدهللا



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

EجٌدEًجٌد جدا

جٌداختٌاريمقبولاختٌاري

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

متوسطدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌدالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عبدهللا انس عبدالخالقعبدالرحمن فائق داود

0 0 

0 0 

0 0 

مقبولارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

EمقبولEجٌد

جٌداختٌاريجٌداختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

متوسطدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عبدالرحمن حمٌد جاسمعبدالجبار إبراهٌم عبد مرٌس



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

EجٌدEًجٌد جدا

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عذراء بدر رشاد عذراء احمد جاسم

0 0 

0 0 

0 0 

متوسطارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

EجٌدEجٌد

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عدنان قحطان خلٌلعدنان إدرٌس إبراهٌم محمد



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

0 0 

جٌدارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

EجٌدEجٌد

جٌداختٌاريمتوسطاختٌاري

متوسطمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

مقبولدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

مقبولثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

مقبولالكترونٌكمقبولالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

علً غالب كاظم(ر)علً رشٌد محمد حسن

0 0 

0 0 

0 0 

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

EضعٌفEًجٌد جدا

جٌد جداًاختٌاريضعٌفاختٌاري

ممتازمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًذرٌةضعٌفذرٌة

جٌددوال معقدةضعٌفدوال معقدة

ممتازمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

جٌد جداًثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

جٌد جداًالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

علً حمد علً عبدالحلٌم(منقول الى كركوك)عالء عبدالسالم مصلح 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0

0 0 

 

0 0 

متوسطارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

Eًجٌد جداEًجٌد جدا

جٌد جداًاختٌاريجٌداختٌاري

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

متوسطدوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

متوسطثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

متوسطالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عمر عبدهللا صنمعمر حافظ صالح

0 0 

0 0 

0 0 

ضعٌفارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

EضعٌفEمتوسط

مقبولاختٌاريضعٌفاختٌاري

مقبولمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

ضعٌفذرٌةضعٌفذرٌة

مقبولدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

التقديرالمادةالتقديرالمادة

ضعٌفالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

عمر جمٌل فتحً(منقول الى الطوز)علً وصفً ستار



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

EجٌدEجٌد

0 0 

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

جٌد جداًارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

جٌددوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌد جداًاختٌاريجٌداختٌاري

جٌد جداًثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

جٌدذرٌةمقبولذرٌة

متوسطالكترونٌكمقبولالكترونٌك

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

فاتن حمدان عجاجغفران حاضر قاسم

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

0 0 

0 0 

EضعٌفEممتاز

0 0 

متوسطمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

مقبولارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

جٌداختٌاريضعٌفاختٌاري

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

مقبولذرٌةضعٌفذرٌة

مقبولالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

غزوان حوم كامل(ر)عمر نجاد كرٌم 

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

الثالث : الصف :اسم الطالب الثالث : 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:النتيجةرئيس القسم:النتيجة

نديم خالد حسن.د.أنديم خالد حسن.د.أ

0 0 

0 0 

EجٌدEمتوسط

0 0 

جٌدمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌد جداًاختٌاريمقبولاختٌاري

مقبولثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

مقبولالكترونٌكمقبولالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

فراس عبدالستار ندهفراس احمد جاسم

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

0 0 

0 0 

Eًجٌد جداEمتوسط

0 0 

مقبولمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

مقبولارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبولاختٌاريمتوسطاختٌاري

مقبولثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

مقبولذرٌةمتوسطذرٌة

ضعٌفالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

فاطمة ماهر علًالفاروق محمد خلف

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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Eًجٌد جداEمتوسط

0 0 

متوسطمناهج وطرق تدرٌسممتازمناهج وطرق تدرٌس

متوسطارشاد وصحة نفسٌةجٌد جداًارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

جٌداختٌاريجٌد جداًاختٌاري

ضعٌفثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

محمد احمد حسٌن علًلمٌاء رشٌد طلب

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

0 0 

0 0 

EجٌدEًجٌد جدا

0 0 

جٌدمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

جٌدارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

متوسطدوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌد جداًاختٌاريمقبولاختٌاري

جٌدثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

متوسطذرٌةمقبولذرٌة

متوسطالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

كرار حاتم سلطانفٌصل فارس نجرس

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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0 0 

0 0 

EمتوسطEجٌد

0 0 

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

متوسطارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة

متوسطاختٌاريمقبولاختٌاري

ضعٌفثرموداٌنمكمقبولثرموداٌنمك

مقبولذرٌةمقبولذرٌة

مقبولالكترونٌكمقبولالكترونٌك

ضعٌفمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

محمد عبدالوهاب محمدمحمد عبدالرحمن كرٌم

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 
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EمقبولEًجٌد جدا

0 0 

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

مقبولارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

متوسطدوال معقدةمقبولدوال معقدة

متوسطاختٌاريمقبولاختٌاري

متوسطثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

متوسطذرٌةضعٌفذرٌة

مقبولالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

محمد صباح حمدانمحمد أحمد طعمة

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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EضعٌفEجٌد

0 0 

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسضعٌفمناهج وطرق تدرٌس

جٌدارشاد وصحة نفسٌةضعٌفارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةضعٌفدوال معقدة

مقبولاختٌاريضعٌفاختٌاري

مقبولثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

مقبولذرٌةضعٌفذرٌة

مقبولالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

متوسطمٌكانٌك تحلٌلًضعٌفمٌكانٌك تحلٌلً

محمد ناظم اسماعٌل(ترقٌن قٌد)محمد كرٌم وٌس 

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 

0 0 

0 0 

EجٌدEًجٌد جدا

0 0 

مقبولمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

مقبولارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةجٌددوال معقدة

مقبولاختٌاريجٌداختٌاري

ضعٌفثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

مقبولذرٌةجٌدذرٌة

ضعٌفالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

محمد غائب شدةمحمد علً أحمد

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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0 0 

EمتوسطEضعٌف

0 0 

مقبولمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

مقبولارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

ضعٌفدوال معقدةمقبولدوال معقدة

مقبولاختٌاريجٌداختٌاري

مقبولثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

مقبولذرٌةمتوسطذرٌة

ضعٌفالكترونٌكمقبولالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

(ر)مصطفى قاسم عبدهللا مصطفى سهمً عبدهللا

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 
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0 0 

EجٌدEمتوسط

0 0 

متوسطمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةجٌددوال معقدة

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

مقبولثرموداٌنمكجٌد جداًثرموداٌنمك

مقبولذرٌةجٌدذرٌة

متوسطالكترونٌكجٌدالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

مشعان حسٌن خالص تاٌهمروان جاسم محمد

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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0 0 

EجٌدEمتوسط

0 0 

مقبولمناهج وطرق تدرٌسجٌد جداًمناهج وطرق تدرٌس

متوسطارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة

متوسطاختٌاريمتوسطاختٌاري

مقبولثرموداٌنمكجٌدثرموداٌنمك

مقبولذرٌةمتوسطذرٌة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًجٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلً

منذر حمٌد عبدهللامعاذ رعد احمد

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 
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EمتوسطEمقبول

0 0 

جٌدمناهج وطرق تدرٌسمتوسطمناهج وطرق تدرٌس

مقبولارشاد وصحة نفسٌةمتوسطارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةمقبولدوال معقدة

جٌداختٌاريمتوسطاختٌاري

ضعٌفثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

ضعٌفذرٌةمقبولذرٌة

ضعٌفالكترونٌكمقبولالكترونٌك

مقبولمٌكانٌك تحلٌلًمتوسطمٌكانٌك تحلٌلً

مصعب لفته حمدانمصطفى محمد علً شامل

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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جامعة تكريتجامعة تكريت

كلية التربيةكلية التربية

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

بطاقة درجات االمتحان النهائيبطاقة درجات االمتحان النهائي
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EجٌدEًجٌد جدا

 

 

0 0 

جٌد جداًمناهج وطرق تدرٌسمقبولمناهج وطرق تدرٌس

جٌدارشاد وصحة نفسٌةمقبولارشاد وصحة نفسٌة

جٌددوال معقدةمقبولدوال معقدة

ممتازاختٌاريمتوسطاختٌاري

جٌدثرموداٌنمكضعٌفثرموداٌنمك

متوسطذرٌةضعٌفذرٌة

مقبولالكترونٌكضعٌفالكترونٌك

جٌد جداًمٌكانٌك تحلٌلًمقبولمٌكانٌك تحلٌلً

نائلة عقٌل طالعمهٌمن ابراهٌم نامس

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم
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Eًجٌد جداEجٌد

0 0 

متوسطمناهج وطرق تدرٌسجٌدمناهج وطرق تدرٌس

متوسطارشاد وصحة نفسٌةجٌدارشاد وصحة نفسٌة

مقبولدوال معقدةمتوسطدوال معقدة

متوسطاختٌاريجٌداختٌاري

متوسطثرموداٌنمكمتوسطثرموداٌنمك

متوسطذرٌةمتوسطذرٌة

مقبولالكترونٌكمتوسطالكترونٌك

جٌدمٌكانٌك تحلٌلًجٌدمٌكانٌك تحلٌلً

مهند مظهر لفتةمها جبار صلبً

التقديرالمادةالتقديرالمادة

بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

الفيزياء: القسم الفيزياء: القسم 



م2019 - 2018الدور األول االمتحان

ندٌم خالد حسن.د.أرئٌس القسم

ضعٌف


















































