
 

 

 

 

 المادة  المرحمة اسم الطالب ت

 حقىق االوظان االولى تبارك عباص مهذٌ حظُه 1

 مهزبائُت + مُناوُل االولى خيف روضان صاىح 2

 مهزبائُت + مُناوُل االولى ابزاهُم جاطمداىُا خيُو  3

 1رَاضُاث ك االولى سهزاء حامذ احمذ عبذ 4

 مهزبائُت + مُناوُل االولى سَىت عماد عيٍ َىوض 5

 مهزبائُت + مُناوُل االولى طامٍ غاسٌ رمضان حظُه 6

 مهزبائُت  االولى صاله صُهىد عبذ جاطم 7

 مهزبائُت  االولى عبذ اىنزَم صاىح حمىد ماجذ 8

 1بصزَاث هىذطُت ك االولى فاروق عمز طاىم حامذ 9

 مهزبائُت + مُناوُل االولى قُصز محمذ جاطم محمذ 11

 مهزبائُت  االولى مزوة عيٍ محمىد ابزاهُم 11

 مهزبائُت االولى مهً عيٍ شامز حظه 12

 مهزبائُت االولى هذي جهاد حمُذ طمُه 13

 لغة انكميزية الثانية رجا طيمان شحاط 14

 + صوت 1الكترونيك تماثمي ك الثانية ومُز َىوض عبذهللا 15

 الثانية حظُه قادر رشل 16
  1فيزياء حديثة ك + ثرموداينميك

  1+ رياضيات ك1الكترونيك تماثلي ك
 +صوت 1ية كبصريات هندس

 قسم الفزيايء –لكية العلوم  –جامعة تكريت 

 (اىذور اىثاوٍ) اىىهائٍاالمتحان بأداء  اىمشمىىىن
 2020-2019العام ادلرايس 



 المادة  المرحمة اسم الطالب ت

 1ميكانيك تحميمي ك الثالثة اية صبار محمود 17

 1بصريات فيزياوية ك الثالثة بظىص مىذر عبىد 81

 1+ بصريات فيزياوية ك1ميكانيك تحميمي ك الثالثة طارق فزج عبذهللا 81

 بمورات الثالثة عبذاىزحمه هادٌ مخيف 02

 1رياضيات ك الثالثة فارص محمذ رؤوف 08

 1الكترونيات رقمية ك الثالثة فاضو حظُه خاىص 00

 1رياضيات ك الثالثة محمذ حظُه وىاف 02

 + صحية 1+ كهرومغناطيسيةك 1نووية ك الرابعة احمد علي حسه 02
  1+ فيزياء رياضية ك 1بالزما ك

 1بالزما ك الرابعة اوراد صبحي محمود 02

 1فيزياء رياضية ك +  1ميكانيك الكم ك الرابعة حسيه ثامر ومر 02

 1+  بالزما ك 1ميكانيك الكم ك الرابعة ريم عبداللطيف طعمة 02

 1+  بالزما ك 1+ ميكانيك الكم ك 1نووية ك الرابعة سجى زيدان رشيد 01

 1+  بالزما ك 1ميكانيك الكم ك الرابعة سحاب مطر خليفة 01

 + 1+صمبة ك1ميكانيك الكم ك الرابعة عبدهللا يوسف عبدربه 22
 1كهرومغناطيسية ك 

 +1ميكانيك الكم ك+  1نووية ك الرابعة غشوة وهاد قاطم 31
 1فيزياء رياضية ك

 +1+ ميكانيك الكم ك 1نووية ك الرابعة مماه فاضو صبحٍ 32
 1كهرومغناطيسية ك

 1نووية ك الرابعة وجالء طيُمان ىُيى 33

 1فيزياء رياضية ك + 1نووية ك الرابعة ومُز محمذ جاطم 34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة  المرحمة اسم الطالب ت

 1صحية + بالزما ك الرابعة وطه عيٍ حظُه 35


