
جامعة تكريت

كليـة العلوم
 الفيزياء

232332232الوحدات

النتيجةلغة انكليزيةفيزياء عمليةIIبيئةبصريات هندسية IIرياضياتIIالكترونيك تماثلي  حاسباتIlفيزياء حديثة IIميكانيك احصائياالسم ت

ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطابراهيم رعد دحام1

ناجحمقبولامتيازجيـدمقبولامتيازمتوسـطجيـدجيد جداً جيد جداً ابراهيم عثمان حسين 2

ناجحمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطجيـدمتوسـطاحمد حمد حسون3

ناجحمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطاحمد الحج احمد4

ناجحمقبولجيد جداً متوسـطجيـدجيد جداً جيـدجيـدجيد جداً جيد جداً انور قيس مشكور5

ناجحمقبولجيد جداً مقبولمقبولجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطجيـدايه صبار محمود6

ناجحمقبولجيد جداً مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطايه طالب خيرو7

مكملمتوسـطجيـدمقبولمقبولجيد جداً مقبولمقبولراسبمقبولبسوس منذر عبود8

ناجحمقبولجيد جداً مقبولمتوسـطجيد جداً متوسـطجيـدمتوسـطجيد جداً تبارك احمد عبدهللا9

مكملراسبجيـدراسبمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطجنان علي احمد10

ناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدمقبولمقبولجيـدجيـدحذيفة دمحم سالم11

مكملراسبمتوسـطمقبولمقبولجيد جداً متوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطدالل عدنان احمد12

مكملمقبولجيـدمقبولمقبولراسبمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً رامز ثابت صالح13

ناجحمتوسـطجيد جداً جيـدجيد جداً امتيازجيـدجيد جداً امتيازجيد جداً رسل طه عبد14

ناجحمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطمقبولمتوسـطرسل كامل دحام15

ناجحمقبولامتيازمقبولمقبولجيد جداً متوسـطمتوسـطجيـدجيـدرشا عبدالرزاق مهدي16
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ناجحمتوسـطامتيازجيـدمتوسـطجيد جداً جيـدجيـدجيد جداً جيد جداً سجى اسماعيل دمحم17

ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولامتيازمقبولجيـدامتيازمتوسـطسجى خالد عبدالرزاق18

ناجحمقبولامتيازجيـدمتوسـطامتيازمتوسـطامتيازامتيازامتيازصدام حسين نعمة19

ناجحمقبولجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطجيـدمتوسـطعبد الرحمن هادي خلف20

ناجحمقبولجيد جداً متوسـطجيـدجيد جداً متوسـطمتوسـطجيد جداً جيد جداً عبدالخالق حمد دمحم21

ناجحمقبولجيد جداً مقبولمقبولجيد جداً متوسـطجيـدجيـدجيـدعدنان ابراهيم سليمان22

ناجحمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطجيـدمقبولمتوسـطعذراء ماهر ابراهيم23

ناجحجيـدامتيازمتوسـطجيـدامتيازجيـدجيد جداً امتيازجيد جداً عذراء نزار طه24

ناجحمقبولجيـدجيـدمتوسـطجيد جداً جيـدجيـدجيـدجيد جداً علي احمد علي25

ناجحمقبولجيـدمتوسـطمتوسـطجيد جداً متوسـطجيد جداً امتيازجيـدعلي حسين محمود26

ناجحمقبولجيد جداً متوسـطمقبولجيد جداً جيـدجيد جداً جيد جداً جيد جداً علي عبد حسين27

ناجحجيد جداً امتيازجيـدمتوسـطامتيازجيـدجيـدامتيازجيـدعال جنيد شريف28

ناجحجيـدامتيازجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدجيد جداً امتيازامتيازعلياء حسن مهدي29

ناجحمتوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطامتيازجيـدجيـدجيـدجيـدعهود فاضل زويد30

ناجحمتوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً فارس دمحم رؤوف 31

ناجحمقبولامتيازجيـدجيـدجيـدمتوسـطجيـدامتيازجيـدفاضل حسين خالص32
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ناجحمقبولجيد جداً مقبولمتوسـطجيد جداً جيـدمتوسـطجيد جداً جيد جداً كثير سلمان ثلج33

ناجحمقبولامتيازمتوسـطمقبولجيد جداً جيـدجيـدامتيازامتيازكوثر علي عثمان 34

مكملراسبجيد جداً مقبولراسبمقبولمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطمروة ارحيم علوان35

ناجحمقبولامتيازمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطجيـدجيـددمحم جمال طلب 36

مكملراسبجيد جداً مقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولجيد جداً دمحم خليفة عودة37

ناجحمقبولامتيازمتوسـطجيـدامتيازجيـدجيد جداً جيد جداً جيد جداً دمحم عايد مليحان38

ناجحمقبولجيد جداً جيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطامتيازجيد جداً جيد جداً مصطفى خالد دعيجل39

ناجحمتوسـطامتيازجيـدجيـدجيد جداً جيـدجيـدامتيازجيد جداً مها حمد ذياب40

ناجحمقبولامتيازمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً جيد جداً ميثاق عبد ابراهيم41

ناجحجيـدجيد جداً متوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدنور بالسم صكبان42

ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولامتيازمقبولمتوسـطامتيازجيـدوليد خلف نجرس43

مكملمقبولجيـدمقبولمقبولراسبمقبولمقبولراسبراسبدمحم حسين نواف 44

مكملمقبولمقبولراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولفرج فرحان خلف45

مكملراسبمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبمتوسـطمقبولجيـدجيـددمحم فوزي خلف46

مكملراسبجيـدمقبولمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولمقبولراسبحسان عبد خلف سليمان47

مكملراسبمتوسـطمقبولراسبجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطعمر خالد خلف48


