
 كلية العلوم -جامعة تكريت

 صباحيالمرحلة االولى  -قسم الكيمياء

 2018-2017للعام الدراسي للدور الثاني  /تقديرات الكورسين االول والثاني 

 

 

 

 

 الوحدات  
3 3.5 3 3.5 2 3 2 2 

3 3.5 3 3.5 2 3 2 2 2 

 فيزياء رياضيات تحليلية العضوية االسم  ت
لغة 
 عربية

علم 
 األرض

 عضوية
حقوق 
 انسان

 حاسوب فيزياء رياضيات تحليلية العضوية
علم 

 األرض
 فيزياوية

حقوق 

 انسان
 انكليزي

  ناجح    ناجح ناجح ناجح احمد سعر حسن  1
    ناجح    ناجح ناجح

  ناجح       اري صادق محمد 2
         ناجح

      ناجحة ناجحة  اطياف خالد رشيد 3
   ناجحة     ناجحة ناجحة 

        ناجحة انوار عبدالمجيد عبدهللا 4
         

      ناجح   اية خطاب عمر  5
         

      ناجح ناجح ناجح  حاتم فرحان محمد  6
         

      ناجحة   حنين عماد نجرس  7
         

  راسبة  ناجحة   ناجحة راسبة ناجحة  راسبة رحمة ناصر عبدالرحمن  8
   ناجحة    راسبة  ناجحة

        ناجحة سارة وائل حسن  9
         ناجحة

        ناجح شعيب جهاد مسلم  10
         ناجحة

 الكورس الثاني الكورس االول



      ناجح  ناجح صديد عباس فنر  11
       ناجح  

        ناجحة طيبة هاشم عبدهللا 12
        ناجحة ناجحة 

      ناجح   طيف محمد خيرو 13
         ناجح

      ناجح ناجح ناجح  عامر ماجد حمود  14
       ناجح ناجح ناجح

      ناجح  ناجح عبدالقهار عباس محمود  15
         

   ناجحة    ناجحة  ناجحة عذراء محمد عبدالحسين 16
         ناجحة

        ناجح عطاء ابراهيم صالح  17
   ناجح      ناجح

        ناجح علي حسين محمد  18
         

      راسب  راسب  عمر صالح خلف  19
   راسب  ناجح  ناجح راسب راسب 

       ناجح ناجح  عمر عطية صالح  20
   ناجح ناجح    راسب  ناجح

      ناجحة   ناجحة غزوة حامد محمد  21
         

      راسب   محمد لؤي طايس  22
       راسب  راسب

      راسب  راسب محمود محمد انور  23
    ناجح   ناجح ناجح راسب 

      راسبة  ناجحة  مروة عاصم خلف  24
   ناجحة    ناجحة  ناجحة

      راسب ناجح ناجح مصعب محمود عبدالكريم  25
   ناجح   ناجح  ناجح 

        ناجحة نبا كريم فارس  26
         

        ناجحة نجمة جمال هالل  27
   ناجحة      

      ناجحة   نور طاهر حمدهللا 28
         ناجحة

   ناجحة      هيا فالح غيهب 29
         ناجحة

    ناجحة     هيام فارس كنون 30
         

        ناجحة هيلة محمد عباس  31
   ناجحة       ناجحة 



   راسب     راسب محمد كمال عفر  32
   راسب راسب   راسب راسب  

  ناجح     ناجح  عبدهللا محمد عبدهللا  33
         راسب

      ناجح  ناجح ربيع خميس رمضان  34
   ناجح     ناجح 

      ناجح   احمد علي عودة )تحميل ( 35
         

      راسب   راسب  حاتم سعد جاسم  36
         

      ناجحة   رفل مشعان )تحميل( 37
         

  راسب       محمد علي احمد 38
         

      ناجح   عبدهللا احمد عبدهللا )تحميل( 39
         

         اية اياد حسن 40
   ناجحة      ناجحة

         سبا سعدون محمود 41
   ناجحة      ناجحة

         غسق مشعان عبد 42
         ناجحة

         محمد رمضان درويش 43
         ناجح

         نور عبيد عيسى 44
         ناجحة 

         هديل كريم صالح 45
   ناجحة       

         هناء عبدالعليم جعيدي 46
   ناجحة     ناجحة  ناجحة 

         حنين ماجد )تحميل(  47
         ناجحة

         سجى علي صالح )تحميل( 48
         ناجحة

         محمد خالد )مقاصة ( 49
    ناجح     

         حاتم سعد جاسم  50
    ناجح     راسب

         كاصد ثامر )مقاصة(  51
    راسب     

         عثمان ابراهيم )مقاصة (  52
    راسب     



53          
         

54          
         

55          
         

56          
         

57          
         

58          
         

59          
         

60          
         

61          
         

62          
         

63          
         

64          
         

65          
         

66          
         

67          
         

68          
         

69          
         

70          
         

71          
         

72          
         

73          
         



74          
         

75          
         

76          
         

77          
         

78          
         

79          
         

80          
         

81          
         

82          
         

83          
         

84          
         

85          
         

86          
         

87          
         

88          
         

89          
         

90          
         

91          
         

92          
         

93          
         

94          
         



95          
         

96          
         

97          
         

98          
         

99          
         

100          
         

101          
         

 



 كلية العلوم -جامعة تكريت

 المرحلة االولى مسائي -قسم الكيمياء

 2018-2017للعام الدراسي للدور الثاني   /تقديرات الكورسين االول والثاني

 

 

 

 

 الوحدات  
3     3.5    3      3.5    2     3     2    2     

3 3.5 3 3.5 2 3 2 2 2 

 فيزياء رياضيات تحليلية العضوية االسم  ت
لغة 
 عربية

علم 
 األرض

 عضوية
حقوق 
 انسان

 حاسوب فيزياء رياضيات تحليلية العضوية
علم 

 األرض
 فيزياوية

حقوق 

 انسان
 انكليزي

        ناجح ابراهيم كوان علي احمد   .1
   ناجح      

  ناجح    ناجح  ناجح احمد حامد علي نزال   .2
   ناجح    ناجح  ناجح

        ناجح احمد حمود رجا عبيد   .3
         

  راسب   راسب راسب راسب راسب احمد طالب خلف حمود   .4
   راسب راسب  راسب راسب راسب راسب

        ناجح احمد عباس دلي سعيد   .5
         ناجح

         احمد علي طه فياض   .6
   ناجح      ناجح

   ناجح    ناجح ناجح اركان خلف محمد اسماعيل   .7
   ناجح ناجح   ناجح  

  ناجح   ناجح   راسب اركان شاكر جاسم علوان   .8
    ناجح     راسب

         امجد مصطفى خلف سلطان   .9
   ناجح      

 الكورس الثاني الكورس االول



         امنة لؤي عبدهللا عزيز   .10
         ناجحة

11.  
ايهاب اسماعيل عبدهللا 

 محمد  
        

         ناجح

        ناجح بان عدنان محمد صالح   .12
         

     ناجحة ناجحة  ناجحة ناجحة بتول انور سرهنك حميد   .13
         ناجحة

  ناجحة     ناجحة ناجحة بثينة خليل اسماعيل حسين   .14
         ناجحة

  ناجحة   راسبة راسبة  ناجحة راسبة  تبارك خالد عكاب حسون   .15
       ناجحة ناجحة ناجحة

      ناجحة  ناجحة ثريا صالح فاضل عباس   .16
         ناجحة

  راسب   راسب راسب راسب راسب  جاسم صبار عبد عكلة   .17
   راسب ناجح  راسب  راسب راسب

  ناجح   ناجح   ناجح جاسم معجل ابراهيم حماد   .18
        ناجح ناجح

      ناجح   حسن خلف حسين عليوي   .19
         

20.  
حسين عبدالرسول احمد 

 علي 
        ناجح

   ناجح      ناجح

  راسب ناجح  راسب راسب راسب راسب  خالد حسين محمد ذياب   .21
 راسب  راسب ناجح ناجح راسب  ناجح راسب راسب

  راسب   راسب راسب راسب راسب  خالد عدوان زيدان جادر   .22
      ناجح ناجح راسب ناجح

      ناجح  راسب رائد صبحي مساعد عتار   .23
        ناجح راسب 

      راسب  ناجح رقية عادل عوكي فالح   .24
       راسب ناجح ناجح

      ناجحة  ناجحة رواء عبدهللا نامس شميل   .25
         ناجحة

        ناجحة زهراء صالح عبدهللا احمد   .26
         ناجحة 

     ناجحة  ناجح  ناجحة ساجر ثاير مناور حسان   .27
      ناجح  ناجح ناجح ناجح

       ناجحة ناجحة سارة هاشم كامل كريم   .28
    ناجحة   ناجحة ناجحة  ناجحة 

         سعدي ابراهيم محمد عسكر   .29
   ناجح      

         صالح خالد محمود احمد   .30
         ناجح



     ناجح    صالح يوسف خلف عبدهللا   .31
         

32.  
ضيف هللا فيصل يعقوب 

 محجوب 
      ناجح ناجح راسب 

   ناجح   ناجح ناجح ناجح راسب

        ناجح عادل كفاح سامي شوقي   .33
         

34.  
عبدالسالم صالح وهاب 

 خلف 
      ناجح  ناجح

       ناجح  

  ناجح     ناجح ناجح عبدالعزيز جمعة خليل حسن   .35
   ناجح      ناجح

         عالء محمود حسين حميد   .36
         ناجح

  ناجح      راسب علي نعمان احمد حمد   .37
    ناجح  ناجح ناجح ناجح راسب

        ناجح عماد صالح محمد سليمان   .38
         ناجح

        ناجح عمر حمدي حسين علي   .39
         

       ناجح  عمر عدنان مخلف عبيد   .40
   ناجح    راسب راسب راسب

       ناجح ناجح فتحي نايف  حسين علي   .41
         ناجح

      ناجح  ناجح مازن عبدهللا صالح حسين   .42
         ناجح

        ناجح مازن قاسم علي عسكر   .43
       ناجح ناجح  ناجح

        ناجح مبارك عبد خلف سليمان   .44
   ناجح      ناجح

45.  
محمد اسماعيل مصطفى 

 فتوح 
     ناجح   ناجح

        ناجح ناجح

     ناجح  ناجح  محمود عزيز احمد محمد   .46
   ناجح      ناجح

47.  
مريم ابراهيم نعمة 

 عبدالرزاق 
      ناجحة  

         ناجحة

        ناجح مهدي صالح عبدعلو   .48
         ناجح

     ناجح  ناجح ناجح نجيب جليل ابراهيم احمد   .49
   ناجح     ناجح ناجح

        ناجح نصير طلق فارس مجداد   .50
         

      ناجحة  ناجحة نغم صبري دهام فهمي     .51
         



     ناجح  ناجح راسب هادر ثاير مناور حسان   .52
        راسب راسب

     ناجح  ناجح  واثق خليل عايد سليمان   .53
         

         وائل ربيع احمد نجرس   .54
        ناجح ناجح

  ناجحة    ناجحة  ناجحة وجيدة بسمان نوري كوان   .55
   ناجحة ناجحة    ناجحة ناجحة  ناجحة

     ناجح ناجح  ناجح ياسر احمد حمد عبدهللا   .56
         ناجح

 



 كلية العلوم/ قسم الكيمياء  –جامعة تكريت 

 الدور األول -2017/2018نتائج المرحلة الثانية للفصلين الدراسيين األول والثاني للعام الدراسي 

 

 

  
 

 الوحدات
3.5 3.5 2 3.5 3.5 2 

3.5 3.5 2 3.5 3.5 2 

 رياضيات تحليلية العضوية االسم  ت
عضوي

 ة
 فيزياوية

برامجيات 
 كيميائية

 نفط فيزياوية عضوية رياضيات تحليلية العضوية

 متوسـط ناجح راسب ابراهيم علي زاحم 1
   

 ناجح   ناجح مقبول ناجح

 راسب ناجح ناجح راسب ابراهيم نجم عبدهللا 2
ناجح 
 بقرار

 ناجح
 ناجح  راسب   راسب

 راسب احمد حميد جياد 3
     

      

 ناجح ناجح راسب احمد علي عوده 4
   

 ناجح  ناجح راسب  ناجح

 ناجح ناجح راسب ناجح راسب ناجح احمد محمد ياسين 5
 راسب  راسب راسب مقبول 

 مقبول أمنه عامر حبيب 6
     

      

 أيمن دريد جاسم 7
    

 مقبول
 

 راسب     

 مقبول راسب مقبول مقبول تارا علي حسين 8
  

 راسب     

 ثريا عدنان جهاد 9
      

      مقبول

 مقبول راسب راسب مقبول مقبول حنين ماجد خليل 10
 

 راسب   راسب راسب مقبول

 مقبول راسب مقبول رفل مشعان محمد 11
   

 مقبول     مقبول

 راسب راسب راسب راسب راسب سجى علي صالح 12
 

 راسب  راسب راسب راسب راسب

 مقبول مقبول شهاب مؤيد جابر 13
    

      

 الكورس الثاني الكورس األول



 مقبول مقبول صابرين داود حسن 14
    

 مقبول     مقبول

 راسب راسب راسب راسب صبا صائب بشار 15
  

 راسب  راسب راسب  راسب

 مقبول مقبول مقبول طيبه خلف محمود 16
   

 مقبول   مقبول  مقبول

 مقبول طيبه عبدهللا غيدان 17
     

 مقبول     

 عقيد محمود حسن 18
      

 مقبول     

 مقبول علي محمد جبار 19
     

      

 مقبول مقبول عبدالرحمن عويد مطر 20
    

 مقبول     

 راسب فيصل غازي خلف 21
     

      مقبول

 مقبول مقبول  مقبول مقبول راسب اسماعيل فيصل فؤاد 22
 

 راسب  مقبول مقبول مقبول راسب

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيد جدا   مقبول ماريه حميد محمد 23
 مقبول جيد جدا   جيـد مقبول مقبول متوسـط

 محمد عادل سمين 24
   

 مقبول
  

 مقبول   مقبول  

 مقبول مقبول مقبول مقبول سعدونمحمد عبدالباسط  25
 

 مقبول
 راسب  راسب  مقبول مقبول

 مقبول راسب محمد فائق ابراهيم 26
    

 راسب    مقبول مقبول

 مقبول مقبول مقبول مريم حازم نجيب 27
   

      

 مقبول راسب راسب مريم مازن ابراهيم 28
 

 مقبول
 

 راسب     

 ميامي حكمت ابراهيم 29
      

     مقبول مقبول

 مقبول مقبول ميقات تحسين علوان 30
    

      مقبول

 مقبول نشأت احمد ابراهيم 31
 

 راسب
   

      

 مقبول راسب راسب مقبول مقبول نور ثامر محمود 32
 

 راسب  مقبول  مقبول مقبول

 نور محمد ابراهيم 33
    

 مقبول
 

      



h3
4 

 مقبول هاجر سعد ياسين
     

 مقبول    مقبول راسب

 راسب مقبول راسب هدير سليم محمد 35
   

 مقبول    مقبول مقبول

 وشق رافد فريد 36
  

 مقبول
   

      

 مقبول راسب راسب مقبول مقبول عبدهللا نعمه 37
 

 مقبول مقبول مقبول مقبول  مقبول

 مقبول عبد العزيز يوسف 38
     

 مقبول   راسب  

39 
 يحيى محمود عبدالرزاق

     راسب راسب
 راسب  راسب  راسب 

40 
 احمد عدي 

      مقبول
      

41 
 محمد ابراهيم

      
      مقبول

42 
 نور الدين ضياء

     مقبول 
      

43 
 حمزههبه هللا 

      
 مقبول     

44 
 نورا ضياء

    مقبول  
      

45 
 هوازن مولود

     مقبول 
      

46 
 نور فائز

      مقبول
      مقبول

47 
 ميساء حكمت

     مقبول 
 راسب     

48 
 عزت عبد اللطيف

   راسب  راسب 
      

49 
 مروه سعد

     راسب 
     راسب 

50 
 رفل سعدي

      
     راسب 

51 
 مروان علي 

      
 راسب     

 



 االلم ال  جامعة تكريت

  قسم الكيمياء / كلية العلوم 

 

 2018-2017و كورس ثاني قائمة نتائج مرحلة ثالثة كورس اول 
 

 

 2 2 4.5 3.5 4.5 3.5 2 2 4.5 3.5 4.5 3.5 الوحدات  

 اختياري صناعية عضوية حياتية فيزياوية العضوية اختياري صناعية عضوية حياتية فيزياوية العضوية  االسم ت

 راسب  احمد عدي مشعان  1
  

 راسب 
 

  مقبول راسب    راسب  مقبول 

 ازهر حمد موسى  2
     

 راسب   راسب     مقبول 

 اض توفيقاسامة ري 3
      

  مقبول مقبول  متوسط راسب

 استبرق خالد 4
  

 راسب مقبول
  

   راسب   راسب

 اسراء محمد عباس  5
  

 مقبول
   

      

 



 راسب ايسر احمد حمد 6
  

 راسب
  

   مقبول راسب مقبول راسب

 حمد تقى دحام 7
   

 راسب
  

   راسب   راسب

 داليا محمد بدر  8
  

 مقبول
   

     راسب
 
 

 عبدهللا رفل سعدي 9
   

 راسب
 

 راسب      راسب

 رند محمد مجيد 10
      

      راسب

 زينب حارث ايوب  11
     

       متوسط 

 سرى قيس زيدان  12
      

   مقبول   

 سيد جابر مجيد  13
      

      راسب 

 سيف خلف جريد  14
    

   مقبول     متوسط جيد

 شذر مازن ماهر  15
      

   راسب   

 شهد اديب احمد  16
      

   مقبول   راسب

 شيماء ياسين خلف  17
     

       مقبول

 عباس رزاق جميل  18
     

   مقبول   مقبول  راسب

 را سب عزت عبد الطيف عزت  19
 

 راسب راسب  راسب  راسب  راسب  راسب  راسب راسب  راسب

 علي عبد الرحيم صدام  20
      

  مقبول     

 راسب طاللغفران  21
     

      

 لينا عماد تركي  22
  

 راسب
  

      راسب مقبول

 راسب محمد ابراهيم  23
  

 راسب
 

 راسب     راسب راسب

 راسب مروان علي محمود 24
 

 راسب مقبول راسب  متوسط  راسب راسب راسب راسب راسب



 مروه سعد ياسين  25
 

 راسب راسب راسب
 

 راسب مقبول  راسب  راسب راسب  راسب

 مصطفى طالب سليم  26
   

 مقبول 
  

      

 راسب  ميساء خلف ابراهيم  27
 

 راسب مقبول راسب راسب راسب راسب راسب راسب  راسب  راسب 

 نبراس حسين غازي   28
   

       مقبول  متوسط  مقبو ل 

 نمارق جاسم علي  29
   

 مقبول 
 

        

 راسب  راسب  راسب   راسب راسب  راسب  راسب مقبول  راسب  نور الدين ضياء  30

 راسب مهدي نور حسن 31
  

 مقبول 
  

      

 راسب   نور فائز محمد  32
  

  مقبول  راسب   راسب  راسب مقبول راسب

 هبة هللا حمزه محمد  33
    

 متوسط 
 

   مقبول    

 هوازن مولود ياسين  34
  

   راسب   راسب راسب مقبول راسب راسب

 هيا اسعود الزم  35
      

      راسب 

 راسب هيثم رمضان حسن 36
  

  مقبول راسب  مقبول راسب راسب مقبول مقبول

 حاتم عجيلياسر  37
   

 مقبول
 

   مقبول    راسب

 مقبول هديل لطيف  38
  

 راسب
  

   راسب   

 سباء ماهر  39
     

       مقبول

 علي مجيد  40
      

 راسب     

 



 

 جامعة تكريت 

 كلية العلوم / قسم الكيمياء
            / الدور الثاني 2018- 2017للعام   المرحلة الرابعة ملخص نتائج

 الكورس الثاني الكورس األول اسم الطالب 

 حليلت كم

 الي

 حليلت طيف حياتية تشخيص عيةصنا

 الي

 النتيجة تشخيص بوليمر

 ناجح         متوسط احمد ثامر محمد طويسان .1

 ناجح مقبول         احمد رياض عيسى .2

 ناجح متوسط         اسامه احمد محمد .3

 ناجح متوسط مقبول       مقبول اسامه رعد ابراهيم .4

 ناجح متوسط مقبول    مقبول   متوسط امنة اياد حميد مجيد .5

 ناجح      متوسط   مقبول ثائر غايب راضي .6

 ناجح  مقبول       مقبول جمال محمد قاسم بنو .7

 ناجح  متوسط        حسن احمد ضاري .8

 ناجح متوسط   مقبول     متوسط حنان احمد جزاع .9

 ناجح   متوسط مقبول      رغدة فؤاد احمد جابر .10

 ناجح  مقبول مقبول مقبول  مقبول مقبول مقبول  سامر رافع يونس .11

 راسب ضعيف مقبول مقبول مقبول  ضعيف   مقبول سبأ ماهر خلف ابراهيم .12

 راسب ضعيف  مقبول ضعيف  ضعيف ضعيف مقبول مقبول سفيان محمد احمد .13

 ناجح  مقبول        سندس عدنان نوري .14

 ناجح متوسط        مقبول سهى مسلم مهدي .15

 راسب مقبول مقبول    ضعيف   مقبول شهد إسماعيل جاسم .16

 ناجح   متوسط      مقبول ضرغام مجيد صالح .17

 ناجح  مقبول    مقبول   مقبول عبدالرحمن احمد ياس .18

 ناجح    مقبول     مقبول عبدالستارعبدالرزاق   .19

 ناجح         متوسط عبدالقادر محمود جمعة .20

 ناجح مقبول        مقبول عبدهللا فاروق يحيى .21

 ناجح متوسط متوسط  مقبول  متوسط مقبول مقبول متوسط عثمان إبراهيم عبداللطيف .22

 ناجح      مقبول  مقبول مقبول علي خالد عبد .23

 ناجح متوسط         كاصد ثامر ناصح .24

 ناجح متوسط     مقبول    محمد خلف احمد .25

 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول  متوسط مقبول محمد علي أحمد .26

 ناجح مقبول مقبول    مقبول   متوسط نورا ضياء .27

 ناجح مقبول         ود محمود حسن .28

 ناجح مقبول         ويس محمد محمود .29

 ناجح مقبول         يوسف نديم جاسم .30

 ناجح     مقبول     شوق عبدالرحمن هويش .31

 

عدد الطلبة المشتركون في 
 امتحان الدور الثاني

 مالحظات عدد الطلبة الراسبون نسبة النجاح الكلية عدد الطلبة الناجحون

31 28 90.32 % 3  

 


