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 ــ ِىًّ راضة اِرُاز خُـذ ِرىضـظ ِمثىي ِرىضـظ خُـذ راضة راضة ازّذ غهاب ازّذ 1

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ خُـذ خُـذ ِمثىي راضة ازّذ عثذ دمحم خاضُ 2

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   ِمثىي راضة اضاِح غىر اورَ 3

 خُذ ٔاخر ِرىضـظ خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   ِمثىي خُذ خذا   ِرىضـظ ِرىضـظ اضراء ِسّىد زطٓ 4

 ــ ِىًّ ِمثىي خُذ خذا   اِرُاز خُذ خذا   خُـذ ِرىضـظ خُذ خذا   راضة راضة اٌك زهُر ِسّىد 5

 ــ ِىًّ خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ خُذ خذا   ِمثىي راضة إِح وّاي عثذهللا 6

 خُذ ٔاخر خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   ِرىضـظ ِرىضـظ أفاي عاِر خًٍُ 7

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِمثىي ِرىضـظ خُـذ راضة راضة اَالف وصفٍ ضٍطاْ 8

 ِرىضظ ٔاخر خُـذ خُذ خذا   خذا  خُذ  خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُذ خذا   ِمثىي ِمثىي إَاش ِسّىد خهاد 9

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ ِرىضـظ ِرىضـظ خُذ خذا   راضة ِمثىي اٌثاز خاضُ تاز 10

تاْ هاغُ اتراهُُ  11

 ــ ِىًّ ِمثىي خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ ِمثىي خُـذ راضة ِمثىي خاضُ

تراء عثذاٌرزّٓ  12

 خُذ ٔاخر ِرىضـظ خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُذ خذا   ِرىضـظ ِمثىي خضُر

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُـذ اِرُاز خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   خُـذ راضة تراء عذٌ خًُّ 13

 خُذ ٔاخر خُذ خذا   اِرُاز خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ خُذ خذا   ِمثىي ترهاْ ضرار زّذ 14

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ ِمثىي خُـذ ِمثىي راضة تىر خىاد عثّاْ دمحم 15

 ــ ِىًّ ِمثىي خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ ِمثىي ِمثىي خُـذ راضة ِمثىي زارز عٍٍ صاٌر 16

 خُذ ٔاخر خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ ِرىضـظ خُـذ زطٓ ازّذ زطٓ عٍٍ 17

 ــ ِىًّ راضة خُـذ اِرُاز خُـذ خُـذ ِمثىي خُـذ راضة ِمثىي زطُٓ ٔاخر زوُ هثاظ 18

 ــ ِىًّ ِرىضـظ راضة خُـذ خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   راضة راضة زُذر دمحم زطٓ تذَىٌ 19

 ــ ِىًّ خُـذ خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   راضة ِمثىي دعاء عثذاٌرزاق تاز 20

 ــ ِىًّ ِمثىي اِرُاز خُذ خذا   خُـذ خُـذ راضة خُـذ ِمثىي راضة رضً فراش خضُر 21

خُذ  ٔاخر خُذ خذا   اِرُاز خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ اِرُاز خُذ خذا   اِرُاز رلُح ازّذ زعُاْ 22

 خذا
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 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   راضة راضة زَٕة ِهذٌ لاضُ 23

 ٔاخر اِرُاز خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ اِرُاز خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   ضثأ رافذ عثذهللا 24
خُذ 

 خذا

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ ِمثىي ِمثىي خُـذ راضة راضة ٌهّىدضعذ زازَ  25

ضُف اٌذَٓ خُّص  26

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ ِرىضـظ ِمثىي خُذ خذا   راضة راضة طٍة

ضُف اٌذَٓ دمحم  27

 ــ ِىًّ ِرىضظ خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ ِمثىي خُـذ ِمثىي راضة دروَع

 خُذ ٔاخر ِرىضـظ خُـذ خُـذ خُـذ خُـذ خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ ِمثىي دمحم اتراهُُ خٍفغهذ  28

 خُذ ٔاخر خُـذ اِرُاز خُـذ خُـذ خُـذ ِمثىي خُذ خذا   خُذ خذا   ِرىضـظ غهالء ِذب ازّذ 29

 ــ ِىًّ خُـذ خُذ خذا   اِرُاز خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُذ خذا   ِرىضـظ راضة صاترَٓ خاضُ زطُٓ 30

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُـذ راضة خُـذ ِمثىي خُذ خذا   ِرىضـظ ِمثىي صاترَٓ صاٌر اتراهُُ 31

ضسً غاور ِسّىد  32

 ضٍّاْ
 خُذ ٔاخر ِرىضـظ اِرُاز اِرُاز خُـذ ِرىضـظ ِمثىي خُذ خذا   ِرىضـظ ِمثىي

عثذاٌعسَس عثذاٌصّذ  33

 ــ ِىًّ ِمثىي ِمثىي خُـذ خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ راضة راضة اِرىٍ

عثذهللا اورَ عثذهللا  34

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُذ خذا   ِمثىي راضة زطُٓ

 ــ ِىًّ خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   ِمثىي راضة عثّاْ خاٌذ ضعُذ 35

 ِرىضظ ٔاخر ِرىضـظ اِرُاز خُذ خذا   ِرىضـظ ِرىضـظ ِرىضـظ خُذ خذا   ِمثىي ِمثىي عمًُ راخر هاغُ 36

 ــ ِىًّ راضة خُـذ خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ راضة راضة عٍٍ عثذاٌطرار دمحم 37

 ٔاخر خُذ خذا   اِرُاز خُـذ خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   خُـذ خُـذ عٍٍ ِطر خٍف 38
خُذ 

 خذا

 ــ ِىًّ ِمثىي خُـذ ِرىضـظ خُـذ خُـذ خذا  خُذ  خُذ خذا   ِمثىي راضة عٍٍ ٔثًُ فخرٌ 39

 ــ ِىًّ راضة اِرُاز خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ خُـذ راضة راضة عّر وىاْ زطٓ خٍف 40

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   اِرُاز خُـذ خُذ خذا   ِمثىي خُذ خذا   راضة راضة عّر ٔداذ زطٓ 41

 ــ ِىًّ راضة ِرىضـظ ِرىضـظ ِرىضـظ ِمثىي راضة ِمثىي راضة راضة عّر َاضُٓ دمحم 42

 ــ ِىًّ ِمثىي اِرُاز ِرىضـظ خُـذ خُـذ ِمثىي خُذ خذا   ِمثىي راضة فاطّح ازّذ عثذاٌغفىر 43

 ــ ِىًّ راضة ِرىضـظ ِرىضـظ خُـذ ِمثىي راضة ِمثىي راضة راضة فهذ زازَ زطُٓ عٍٍ 44

 ــ ِىًّ ِمثىي اِرُاز خُـذ خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ راضة راضة دمحم زازَ زطُٓ 45

 ــ ِىًّ ِمثىي اِرُاز خُذ خذا   ِرىضـظ ِرىضـظ ِرىضـظ خُـذ راضة راضة دمحم زطاَ اٌذَٓ دمحم 46
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 ــ ِىًّ خُـذ اِرُاز اِرُاز خُـذ خُـذ خُـذ خُذ خذا   راضة ِرىضـظ دمحم زّادٌ عسَس 47

 ِرىضظ ٔاخر ِمثىي خُـذ خُـذ خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ خُـذ ِمثىي دمحم ضعذ ِدُذ ِىضً 48

 خُذ ٔاخر خُذ خذا   اِرُاز اِرُاز خُـذ خُذ خذا   ِمثىي خُـذ خُذ خذا   خُذ خذا   دمحم عطاهللا عّر ضُف 49

 ــ ِىًّ ِرىضـظ اِرُاز خُـذ خُـذ خُـذ ِمثىي خُذ خذا   ِرىضـظ راضة دمحم عطُح خضُر 50

ِصطفً زّادٌ وُالْ  51

 ــ ِىًّ ِمثىي اِرُاز خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ راضة راضة عثىد

ِصطفً رتُع ذروٍ  52

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ ِمثىي راضة ِرىضـظ راضة ِمثىي عٍٍ

ِصطفً عاِر اُِر  53

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ خُـذ خُذ خذا   راضة راضة زّىدٌ

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِرىضـظ ِمثىي ِرىضـظ راضة ِمثىي ِصطفً ِاخذ عثذ 54

 ــ ِىًّ ِرىضـظ اِرُاز خُـذ خُـذ خُذ خذا   ِرىضـظ خُـذ راضة راضة ِصطفً ِهُّٓ خضُر 55

 ــ ِىًّ خُـذ اِرُاز خُذ خذا   خُـذ ِرىضـظ ِرىضـظ خُذ خذا   ِمثىي راضة ِالن ذروٍ دمحم 56

 ــ ِىًّ ِرىضـظ خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِمثىي ِرىضـظ راضة راضة ِىج عثذهللا اضّاعًُ 57

 خُذ ٔاخر خُذ خذا   اِرُاز خُذ خذا   خُـذ خُـذ ِمثىي خُذ خذا   خُـذ ِرىضـظ ُِطاء عذٔاْ فرزاْ 58
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 ٔاخر اِرُاز اِرُاز اِرُاز خُـذ خُذ خذا   خُـذ اِرُاز خُذ خذا   خُـذ ٔىر ازّذ عثذ عٕفىص 61
خُذ 

 خذا

 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ راضة ِمثىي راضة راضة ٔىراٌذَٓ دمحم ورَُ 62

 خُذ ٔاخر خُـذ خُذ خذا   اِرُاز خُـذ خُـذ ِرىضـظ خُـذ ِمثىي ِمثىي ٔىر وائً ترهاْ ازّذ 63
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 ــ ِىًّ راضة خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ ِرىضـظ راضة خُـذ راضة ِمثىي َسًُ هساع دمحم 65

َطر عاصُ عٍىاْ  66

 خُذ ٔاخر ِرىضـظ اِرُاز اِرُاز خُذ خذا   خُذ خذا   ِرىضـظ خُذ خذا   ِرىضـظ ِمثىي ِسُُّذ

َىٔص عثاش ازّذ  67
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 - ِىًّ        راضة راضة رِضاْ ضاٍِ غازٌ 86
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 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نات الطلبة للعام الدراسينتائج امتحا
   

              
 

 اشراق سعد جعفر اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              

 

المادة 
 2 ثرموداينمك والوحدات

فيزياء 
 I 2حاسبات I 3حديثة

الكترونيك 
 I 3رياضيات I 3تماثلي

بصريات 
 I 2هندسية

 
 مقبول متوسـط ـدجي جيد جدا   امتياز جيد جدا   التقدير

              

 

المادة 
 2 صوت والوحدات

فيزياء 
 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0عملية

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 قسمرئيس ال
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 الفيزياء 
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الثاني / الفصل 

 االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 اسماعٌل موفك احمد  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              

 
 I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 نمكثرموداي المادة والوحدات

بصريات 
 I 2هندسية

 
 جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول راسب التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات
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 رئيس القسم

                          
 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 يـة العلومكل     
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 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 امنة رعد عبد المهدي اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2اتحاسب I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 متوسـط مقبول مقبول امتياز مقبول متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط :التقدير

          
    

 د.فالح لفت مطر
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 امال صالح عبٌد اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول راسب مقبول متوسـط مقبول متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط لتقديرا

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
   

 د.فالح لفت مطر   
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 خلف تقى صالح اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              

 
 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

فيزياء 
 I 2حاسبات I 3حديثة

الكترونيك 
 I 3رياضيات I 3تماثلي

بصريات 
 I 2هندسية

 
 مقبول مقبول مقبول جيد جدا   متوسـط متوسـط التقدير

    
 

         

 
 2 صوت المادة والوحدات

فيزياء 
 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0عملية

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد مقبول التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم     

   
 رئيس القسم

                          
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 ج امتحانات الطلبة للعام الدراسينتائ
   

              
 

 تبارك عباس مهدي اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 جيـد متوسـط متوسـط زامتيا جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 ه مطرتد.فالح لف
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
 



 

 

 

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 لبة للعام الدراسينتائج امتحانات الط
   

              
 

 خلف روضان صالح  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              

 

المادة 
 2 ثرموداينمك والوحدات

فيزياء 
 I 2حاسبات I 3حديثة

الكترونيك 
 I 3رياضيات I 3تماثلي

بصريات 
 I 2هندسية

 
 بولمق مقبول راسب جيد جدا   مقبول راسب التقدير

              

 

المادة 
 2 صوت والوحدات

فيزياء 
 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0عملية

 
 ـ ـ ـ ـ راسب راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 د.فالح لفته مطر
  

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 خدٌجة عبد اللطٌف عبد الكرٌم اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3اء حديثةفيزي 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 راسب جيـد مقبول جيـد جيـد جيـد التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب متوسـط التقدير

              
 

 مكملة :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

    
 رئيس القسم

                          
 



 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دالٌا خلٌل ابراهٌم  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3ونيك تماثليالكتر I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول مقبول مقبول امتياز مقبول راسب التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 

 

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 خولة عماد ابراهٌم  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول مقبول مقبول امتياز جيـد متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب بولمق التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 لبة للعام الدراسينتائج امتحانات الط
   

              
 

 رفل خالد دمحم اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 بولمق مقبول متوسـط امتياز متوسـط مقبول التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول مقبول التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 رفٌف نوري عبد هللا اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 متوسـط متوسـط مقبول امتياز جيـد متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 

 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 زهراء حامد احمد  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2سباتحا I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 متوسـط متوسـط متوسـط امتياز متوسـط مقبول التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ ر:التقدي

          
    

 د.فالح لفته مطر
  

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 ج امتحانات الطلبة للعام الدراسينتائ
   

              
 

 سامً غازي رمضان اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول راسب مقبول متوسـط مقبول متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 القسمرئيس 

                          
  

 

 

 



 

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 صالل صٌهود عبد اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2باتحاس I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول راسب مقبول جيد جدا   مقبول مقبول التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب مقبول التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 د.فالح لفته مطر
  

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 اد سمٌة اسعٌد حم اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 جيـد مقبول جيـد امتياز امتياز جيـد التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
 



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 ج امتحانات الطلبة للعام الدراسينتائ
   

              
 

 عبد الرحمن حسٌن محمود اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول مقبول راسب د جدا  جي راسب مقبول التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 د.فالح لفت مطر
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

 

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عبد الكرٌم صالح حمود اسم الطالب:
   

 لاالو  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 متوسـط مقبول مقبول جيد جدا   متوسـط متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط اسبر التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطره د.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 

 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 ومكليـة العل     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عمر خالد احمد  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3يك تماثليالكترون I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 جيـد جيـد جيـد امتياز جيد جدا   جيـد التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 بة للعام الدراسينتائج امتحانات الطل
   

              
 

 عمرة حمٌد علً  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 توسـطم جيـد مقبول جيد جدا   متوسـط متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
    

 د.فالح لفته مطر
  

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم      

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 

 



 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 فاتن زٌاد جاسم  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 متوسـط مقبول جيـد امتياز جيـد جيـد التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط تقديرال

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
   

  مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
  مقرر القسم 

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 العلوم كليـة     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 فاروق عمر سالم  اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3لكترونيك تماثليا I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول راسب مقبول جيد جدا   مقبول مقبول التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

                          
  

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 بة للعام الدراسينتائج امتحانات الطل
   

              
 

 دمحم ذنون ٌونس اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 متوسـط سـطمتو جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
   

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

                          
  

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 مروة علً محمود اسم الطالب:
   

 االول  الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول جيـد متوسـط امتياز جيـد متوسـط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول يـدج التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
   

 مطر هد.فالح لفت
   

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

                          
  

 

 



 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت

 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 مهى علً شاكر  اسم الطالب:
   

 ــ الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول مقبول متوسط امتياز متوسط متوسط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ راسب مقبول التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

                          
  

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت

 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 نور لبٌد خالد  اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول جيد جيد امتياز جيد جيد التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت داتالمادة والوح

 
 ـ ـ ـ ـ متوسط جيد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

                          
  

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 هدى جهاد حمٌد اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 رموداينمكث المادة والوحدات

 
 جيد جيد مقبول جيد متوسط متوسط التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ جيد متوسط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

 

 

 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نات الطلبة للعام الدراسينتائج امتحا
   

              
 

 هدٌل علً عبد هللا اسم الطالب:
   

 ــ الدور:

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 مقبول قبولم جيد امتياز جيد جدا جيد جدا التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول مقبول التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

                          
  

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
 الفيزياء      
 

 الثاني / الفصل االول الصف:

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 والء رشٌد نواف اسم الطالب:
   

 االول ر:الدو

              
 

 I 2بصريات هندسية I 3رياضيات I 3الكترونيك تماثلي I 2حاسبات I 3فيزياء حديثة 2 ثرموداينمك المادة والوحدات

 
 جيد متوسط متوسط امتياز متوسط جيد التقدير

              
 

 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0فيزياء عملية 2 صوت المادة والوحدات

 
 ـ ـ ـ ـ جيد سطمتو التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          
    

 مطر هد.فالح لفت
    

 م.د.شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

                          
  



 

 

 

 

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

الصف: الفيزياء

جيـد

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

ناجح

بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الدور:أسامة عمار زبن
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طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
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200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
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النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

ــ ــامتيازجيـد

االولالدور:أميمة سعد خالد

امتيازمتوسـط جيـدجيـدجيـدجيـد

ناجح

جيد

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم يس القسم       مقرر ال رئ

ــ ــ

أية خالد برهان

امتيازمتوسـطمتوسـطمقبول

جيد جداً

د.شريف فائق

 االولالدور:

مكمل

جيد

متوسـط

متوسـطجيـد

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

الدور:

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

مكمل

ــ

ــ

 االول

امتيازمتوسـطراسبمتوسـطراسبجيـد

جواهالل حمود

ــ جيـدراسب



 

 

 

 

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

 االولالدور:

جيد جداًمقبولراسبراسبراسبجيـد

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

ــ

مكمل

ــ

ــمقبولراسب

ديانا مهند ناصر

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

ــ

 االولالدور:

امتيازمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـط

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

ــ

ناجح

متوسط

متوسـطجيـد

رجا سلمان شحاذة

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

ــ

ناجحة

متوسط

ــجيـدجيـد

 االولالدور:رشا مزاحم ساري

امتيازمتوسـطمقبولمقبولجيـدجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

متوسط

ــمتوسـطمقبول

 االولالدور:زهراء بهاء فارس

متوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطجيـد



 

 

 

 

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد

ــجيد جداًمتوسـط

 االولالدور:شهالء باهض ظاهر

جيد جداًمقبولمقبولجيد جداًجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

متوسط

ــمتوسـطمقبول

 االولالدور:عادل حامد حمود

متوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبول

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

متوسط

ــجيد جداًمتوسـط

 االولالدور:فالح علي دمحم

مقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـط

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

راسب

ــ

راسب

ــ

ــراسبراسب

 االولالدور:سارة طاهر صابر

راسبراسبراسبراسبمتوسـط



 

 

 

 

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد

ــجيـدمقبول

 االولالدور:لمياء خالد سعود

متوسـطمتوسـطجيـدجيـدجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

مكمل

جيد

ــجيد جداًجيـد

 االولالدور:دمحم حسام عطا

جيـدجيـدمتوسـطجيد جداًجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

متوسط

ــمتوسـطمقبول

 االولالدور:دمحم سعدون دمحم

مقبولمتوسـطمقبولمتوسـطجيـد

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد

ــجيـدمتوسـط

 االولالدور:مرام حمود مهدي

متوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً



 

 

 

 

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

مكمل

ــ

ــمتوسـطراسب

 االولالدور:مروة ارحيم علوان

متوسـطراسبمقبولراسبجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

مكمل

ــ

ــمتوسـطراسب

 االولالدور:مريم عبد القادر ايوب

مقبولراسبراسبمقبولجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

جيـد

ــ

مكمل

ــ

ــمتوسـطمقبول

 االولالدور:نمير يونس عبد هللا 

راسبراسبراسبراسبمتوسـط

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته
قسم       مقرر ال

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد جدا

ــجيد جداًامتياز

 االولالدور:نور اسماعيل دمحم

جيد جداًجيـدامتيازجيد جداًامتياز



 

 

 

 

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته

مقرر القسم

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

متوسط

ــمتوسـطمقبول

 االولالدور:نور خزعل منصور

جيـدمقبولمتوسـطجيـدجيـد

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته

مقرر القسم

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد

ــجيد جداًمتوسـط

 االولالدور:نور صخي عايد

جيـدمتوسـطمتوسـطجيـدجيد جداً

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته

مقرر القسم

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد جدا

ــامتيازامتياز

 االولالدور:هبة احمد ابو اليقضان

متوسـطجيد جداًامتيازجيد جداًامتياز

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته

مقرر القسم

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

جيد جداً

ــ

مكمل

ــ

ــمقبولمقبول

 االولالدور:الوليد بدران ناجي

مقبولراسبراسبمتوسـطمتوسـط



 

 

 -: ثالثةالمرحلة ال
      25  مجموع المشموليه باالمتحان:

      25  مجموع الداخلون لالمتحان:
 18   عدد الىاجحون:
      7  عدد الراسبون:

 % 72.00  وسبة الىجاح:
 
 

 

 

 

 رئيس القسم                                                          عضو اللجنة االمتحانية

 د.شريف فائق                                                             م.شيماء دمحم فياض

طالب: اسم ال

يات رقمية21فيزياء الليزر1المادة والوحدات 2رياضيات 2حاسبات2بصريات فيزياوية31ميكانيك تحليلي21الكترون
التقدير

200000000فيزياء عملية3بلوراتالمادة والوحدات
التقدير

النتيجة:
التقدير:

د.فالح لفته

مقرر القسم

د.شريف فائق

يس القسم  رئ

امتياز

ــ

ناجح

جيد

ــجيـدجيـد

 االولالدور:ياسمين ايوب مشعان

متوسـطمتوسـطمقبولجيـدجيد جداً



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 ابراهٌم رعد دحام اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 جيـد جيد جدا   راسب جيـد مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط جيـد التقدير

              

 
 مكمل :النتيجة

 
 

         

 
 ــ التقدير:

      

 
 

   

    

 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

  

 
 

 
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
  
 
 
 
 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 ابراهٌم عثمان حسٌن اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 متوسـط جيد جدا   مقبول مقبول مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول جيـد التقدير

              

 
 ناجح :النتيجة

 
 
 

         
 

 متوسط التقدير:
          

    

 
 
 مطر د.فالح لفته

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم



              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 احمد حمد حسون اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط متوسـط مقبول راسب متوسـط متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول جيـد التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          
    

 د.فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطانم.د. 

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 احمد الحج احمد اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

    

 
 
 
 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 انور لٌس مشكور اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 اٌة صبار محمود اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جدا  جيد  متوسـط مقبول مقبول جيـد التقدير

    
 

         

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 اٌة طالب خٌرو اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيـد راسب راسب مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 ناجحة :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 بسوس منذر عبود اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 مقبول متوسـط راسب راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ راسب متوسـط التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 تبارك احمد عبدهللا اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيد جدا   مقبول مقبول متوسـط متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

    

 
 
 
 مطرد.فالح لفته 

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 جنان علً احمد اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط متوسـط راسب مقبول راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول مقبول التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 حذٌفة دمحم سالم اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 مقبول متوسـط مقبول راسب راسب راسب التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 حسان عبد خلف )مسائً( اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط متوسـط راسب راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول مقبول التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دالل عدنان احمد اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد راسب راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول مقبول التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 رامز ثابت صالح اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد امتياز مقبول متوسـط مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

    

 
 
 
 
 مطر د.فالح لفته

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 رسل طه عبد اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد امتياز التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد جدا التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 رسل كامل دحام اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد مقبول جيد جدا   التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   راسب التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 
 
 مطر د.فالح لفته

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 رشا عبد الرزاق مهدي اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيد جدا   راسب مقبول مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 سجى اسماعٌل دمحم اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيد جدا   مقبول جيـد متوسـط جيد جدا   التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

    

 
 
 
 
 لفته مطرد.فالح 

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 سجى خالد عبد الرزاق اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط جيد جدا   التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 
 لفته مطرد.فالح 

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 شهد ثامر سامً اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 راسب راسب راسب راسب راسب راسب التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ راسب راسب التقدير

              
 

 راسب :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

    

 
 
 
 

 د.فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطانم.د. 

    
 مقرر القسم

   
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 صدام حسٌن نعمة اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيد جدا   جيـد مقبول متوسـط جيـد امتياز التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 

 
 
 
 مطرد.فالح لفته 

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 طارق فرج عبدهللا اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 مقبول متوسـط راسب راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عبد الخالك حمد دمحم اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيـد مقبول مقبول جيـد جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
    

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عبد الرحمن هادي مخلف اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جدا  جيد  راسب راسب مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عدنان ابراهٌم سلٌمان اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد مقبول راسب راسب متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول جيـد التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطان م.د.

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عذراء ماهر ابراهٌم اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيد جدا   راسب راسب مقبول راسب التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط مقبول التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عذراء نزار طه اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 !REF# اسم الطالب:
   

 !REF# الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 !REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF# التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 !REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF# التقدير

              
 

 !REF# :النتيجة
          

 
 !REF# التقدير:

          

   

 
 
 
 

 فالح لفته مطرد. 
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 علً احمد علً اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 متوسـط جيـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 علً حسٌن محمود اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد مقبول مقبول مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطان م.د.

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 علً عبد حسٌن اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 متوسـط جيد جدا   مقبول جيـد متوسـط امتياز التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 علٌاء حسن مهدي اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جدا   جيد متوسـط جيـد جيـد جيد جدا   التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ امتياز جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عمر خالد خلف اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 متوسـط جيد جدا   مقبول راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ راسب مقبول التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطان م.د.

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 عهود فاضل زوٌد اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جدا  جيد  مقبول جيـد مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 فارس دمحم رؤوف اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جدا  جيد  مقبول مقبول مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد متوسـط التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 فاضل حسٌن خالص اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد مقبول متوسـط مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 فرج فرحان خلف )مسائً( اسم الطالب:
   

 االول الدور:

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحدات المادة               
 مقبول متوسـط راسب راسب مقبول مقبول التقدير 

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط جيـد التقدير

              

 
 مكمل :النتيجة

تم حجب 
 النتيجة 

         
 

 ــ التقدير:
          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 كثٌر سلمان ثلج اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 مقبول جيـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقر القسم

    
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 كوثر علً عثمان اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جدا  جيد  جيـد جيـد مقبول متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   جيـد التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دمحم جمال طلب اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دمحم حسٌن نواف )مسائً( اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 متوسـط جيد جدا   راسب راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول متوسـط التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دمحم خلٌفة عودة اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد مقبول راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد متوسـط التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دمحم عاٌد ملٌحان اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد راسب مقبول مقبول جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطانم.د. 

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 دمحم فوزي خلف )مسائً( اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحدات المادة

 
 متوسـط جيـد راسب راسب راسب مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ مقبول راسب التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 شريف فائق سلطان م.د.

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 مصطفى خالد دعٌجل اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيد جدا   امتياز متوسـط امتياز جيد جدا   امتياز التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيد جدا   امتياز التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد جدا التقدير:

          

   

 
 
 
 
 مطرد. فالح لفته 

   
 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 مها حمد ذٌاب اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  المادة والوحدات

 
 جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيـد مقبول جيد جدا   التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 جيد التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 مٌثاق عبد ابراهٌم اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جدا  جيد  مقبول مقبول متوسـط جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيد جدا   التقدير

              
 

 ناجح :النتيجة
          

 
 متوسط التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 نور بالسم صكبان اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 جيـد جدا  جيد  راسب راسب متوسـط جيـد التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ متوسـط جيـد التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

              



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

 كليـة العلوم     
     

 الفيزياء
 

 الصف:
الرابع/ 
 الفصل االول

              
  

 2021-2020 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي
   

              
 

 ولٌد خلف نجرس اسم الطالب:
   

 االول الدور:

              
 

 I 2بالزما  2 فيزياء صحية I 2كهرومغناطيسية  I 3ميكانيك الكم  I 3صلبة I 3نووية  والوحداتالمادة 

 
 متوسـط جيـد راسب مقبول مقبول مقبول التقدير

              

 
 I 2فيزياء عملية  المادة والوحدات

فيزياء رياضية 
I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ـ ـ ـ ـ جيـد جيـد التقدير

              
 

 مكمل :النتيجة
          

 
 ــ التقدير:

          

   

 
 
 
 

 د. فالح لفته مطر
   

 م.د. شريف فائق سلطان

    
 مقرر القسم

    
 رئيس القسم

               


