
                    الصرفة       جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم نتائج االمتحان النهائي )الدور األول(

                 قسم الرياضيات                               2018/2019للعام الدراسي 

                                                                               المحملين/ صباحي ومسائي

  المرحلة األولى/ المحملين 

تفاضل  اسم الطالب ت

 وتكامل

 النتيجة       جبر خطي

 مكمل       ضعيف ضعيف سارة كوان عبد هللا  .1

 ناجح       مقبول  شيماء احمد خضير  .2

 مكمل        ضعيف عبد القادر عماد عبدالقادر  .3
 مكمل        ضعيف ماري نورالدين سعيد  .4
 مكمل       مقبول ضعيف محمد خالد عبدالوهاب  .5
 مكمل       ضعيف ضعيف مها احمد عبدهللا  .6
 ناجح        مقبول نور عبدالقادر حسين  .7
 مكمل       ضعيف ضعيف هديل احمد جاسم  .8
         مقبول حامد محمد خلف   .9

         مقبول محمد شريفعمر   .11

         ضعيف وفاء صائب شويش  .11

 المرحلة الثانية/ المحملين

 النتيجة   اللغة االنكليزية برمجة هندسة جبر زمر تفاضل متقدم معادالت م الطالبـــــــسأ ت

 مكمل      مقبول  ضعيف احمد علي إبراهيم  .1

 ناجح      متوسط   احمد خليفة حسن  .2
 ناجح    مقبول     عزيز احمد عيسى  .3

 مكمل     ضعيف مقبول   ايالف حسام احمد  .4
 ناجح      متوسط   ايمن رسول علي  .5
 ناجح      مقبول   بارق حسين صالح  .6

 ناجح     مقبول مقبول   براء رشيد ناجي  .7
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 النتيجة   اللغة االنكليزية برمجة هندسة جبر زمر تفاضل متقدم معادالت م الطالبـــــــسأ ت

 ناجح       مقبول  تحسين محمد مطلك  .8
 ناجح     مقبول مقبول   حسن محمد أسكندر  .9

 مكمل      متوسط ضعيف  رافد علي جاسم  .11

 ناجح     متوسط مقبول   خلف إبراهيمسيف   .11
 مكمل      مقبول ضعيف  عبدالرحمن عاصم منصور  .12

 مكمل      ضعيف   عبدالرحمن نجم صالح  .13
 مكمل      ضعيف   صالح مهديمحمود   .14

 ناجح      متوسط   مروان شعالن احمد  .15

 ناجح      مقبول   مروة محمد جهاد  .16
 مكمل      مقبول  ضعيف ميادة أسعد عبدهللا  .17
 ناجح      مقبول   عبدهللا فتاح   .18

 ناجح      مقبول   يقضان موالن   .19

 مكمل   جيد    ضعيف  أمل سعد هتيمي  .21
 مكمل   جيد جدا     متوسط ضعيف  ساميصفا نعيم   .21

 ناجح   جيد       سرور عبدالستار   .22
 ناجح   جيد جدا        زينة عايد حسن  .23
 ناجح   أمتياز      هاجر ياسين محمد  .24
 ناجح   جيد جدا        إبراهيمنرجس قيصر   .25
 ناجح      متوسط   مريم محمد خلف  .26

 ناجح      مقبول   أمجمد حميد محمد  .27
 ناجح       مقبول  أيمان مطر محمد  .28

29.            
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 النتيجة   اللغة االنكليزية برمجة هندسة جبر زمر تفاضل متقدم معادالت م الطالبـــــــسأ ت

 ناجح    متوسط  متوسط   محود شهاب حميد  .31
 ناجح     متوسط مقبول   منهل شهاب احمد  .31

 ناجح      مقبول   حسن محمد عبدهللا  .32

 مكمل      ضعيف   صهيب ضياء حسين  .33
 المرحلة الثالثة/ المحملين

أحصاء  م الطالبـــــــسأ ت

 واحتمالية

معادالت  تحليل عددي

 جزئية

 النتيجة     

 مكمل      ضعيف   أحمد شاكر صالح  .1

 مكمل        ضعيف أياد أبراهيم خليل  .2
 مكمل      ضعيف  مقبول بدور عزاوي ذياب  .3
 ناجح       مقبول  محمود صقرحارث   .4

 مكمل      ضعيف  ضعيف داليا عبدهللا جاسم  .5
 مكمل      ضعيف  ضعيف سماح علي جاسم  .6
 مكمل        ضعيف فاطمة عامر عبود  .7
 مكمل        ضعيف فراس محمد طه  .8
 مكمل      ضعيف  ضعيف فراس محمد عطية  .9

 مكمل      ضعيف   فهد مجباس زيدان  .11

 ناجح       متوسط  محمد جهادباسم   .11
 مكمل      ضعيف  ضعيف مازن احمد حمد  .12

 مكمل      ضعيف متوسط  محمد فرحان لطيف  .13
14.            
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أحصاء  م الطالبـــــــسأ ت

 واحتمالية

معادالت  تحليل عددي

 جزئية

 النتيجة     

 مكمل        ضعيف مروة كامل عبدالوهاب  .15
 مكمل      ضعيف  ضعيف نبأ عبد الرحمن محمد  .16
 ناجح       مقبول  قاسم أحمد خلف  .17
 مكمل      ضعيف  ضعيف مشاعل لطيف عبيد  .18
 مكمل      ضعيف  ضعيف وسام جاسم محمد  .19
 مكمل      ضعيف مقبول  عزالدين غانم ذياب  .21

 ناجح       مقبول  محمود حسن إسماعيل  .21
 ناجح       متوسط  محمود عبدهللا احمد  .22

 


