
 قسم هندسة سيطرة المنظومات النفطية/  كلية هندسة العمليات النفطية/ جامعة تكريت
 2020-2019للعام الدراسي   بعد اضافة خمس درجات مجلس الجامعة/االول /المرحلة الثانيةالدور  نتائج

 النتيجة
 ت اسم الطالب الكترونيك كيمياء IIرياضيات  مبادئ النفط OOP سيطرة  انتقال حرارة  معالجات IIانكليزي اللغة العربية

 التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 1 احمد حاتم شمس مقبول مقبول متوسط جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد ناجح

 2 احمد سوادي مسير متوسط مقبول مقبول جيد متوسط مقبول مقبول متوسط جيد جيد ناجح

 3 احمد عبد الكريم خليفة مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جيد جيد جدا ناجح

 4 احمد محمود محمد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد جيد جيد ناجح

 5 طه طاللاسحق  مقبول متوسط متوسط متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد ناجح

 6 ايمن عادل يحيى مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط جيد جيد ناجح

 7 إيهاب رسول عبد مقبول مقبول مقبول جيد متوسط متوسط متوسط مقبول جيد جيد ناجح

 8 حسن هادي خضر متوسط مقبول مقبول جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط جيد ناجح

 9 حسين حاكم جساب مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول جيد جيد ناجح

 10 حسين علي كاظم مقبول مقبول مقبول جيد متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط جيد ناجح

 11 حسين هزبر سامي مقبول مقبول مقبول جيد متوسط متوسط متوسط جيد جيد جيد جدا ناجح

 12 حال صالح محمد مقبول مقبول متوسط جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد جيد ناجح

 13 روعة حازم رزوقي مقبول متوسط متوسط جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد جدا ناجحة

 14 زينب علي حمادي مقبول مقبول مقبول جيد جيد مقبول مقبول جيد جيد جيد ناجحة

 15 سجاد إسماعيل ديلي متوسط متوسط مقبول جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد جيد ناجح

 16 سجاد اياد فضاله متوسط متوسط مقبول جيد مقبول متوسط متوسط جيد جيد جيد ناجح

 17 سجاد جاسب موزان مقبول متوسط مقبول جيد متوسط متوسط جيد جيد جيد جدا جيد ناجح

 18 سعدون جاسمشاكر  مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مقبول مقبول جيد جيد جيد ناجح

 19 طه محمد طه جيد متوسط جيد جيد جيد جدا متوسط جيد جيد جدا جيد جيد ناجح

 20 عبد الرحمن غازي تركي ضعيف مقبول مقبول جيد متوسط مقبول مقبول متوسط جيد جيد مكمل

 21 عبد الملك فاروق ندى مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول جيد جيد جدا جيد ناجح
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 النتيجة
 ت اسم الطالب الكترونيك كيمياء IIرياضيات  مبادئ النفط OOP سيطرة  انتقال حرارة  معالجات IIانكليزي اللغة العربية

 التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

 22 عال فارس قيس مقبول مقبول مقبول جيد جيد مقبول متوسط جيد جيد جيد جدا ةناجح

 23 علي جواد عبد الحسين مقبول مقبول متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد ناجح

 24 علي ربح مزبان جيد متوسط مقبول جيد جدا متوسط متوسط جيد متوسط جيد جدا جيد جدا ناجح

 25 علي سالم عبد زيد جيد متوسط متوسط جيد جدا جيد متوسط جيد جيد جيد جيد ناجح

 26 علي عبد هللا حسن مقبول مقبول مقبول جيد متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط جيد ناجح

 27 علي نصير شالش مقبول مقبول مقبول جيد متوسط مقبول متوسط جيد متوسط جيد ناجح

 28 قيس عبد السالم حمد امتياز جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجح

 29 محمد رعد سعدي جيد متوسط جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجح

 30 محمد سعد مري متوسط متوسط متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد جيد جيد ناجح

 31 محمد عبد هللا خليل متوسط مقبول مقبول جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد جيد جدا ناجح

 32 محمد كامل فرحان متوسط متوسط متوسط جيد جدا جيد متوسط مقبول متوسط جيد جدا جيد ناجح

 33 مصطفى احمد هاشم مقبول متوسط مقبول جيد متوسط مقبول جيد جيد جيد جيد ناجح

 34 موعود محمد برجس مقبول متوسط متوسط جيد متوسط مقبول متوسط جيد جدا جيد جيد ناجح

 35 نغم داوود سلمان مقبول مقبول متوسط جيد جيد مقبول متوسط جيد جيد جيد ناجح

 36 هدى احمد إبراهيم مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد ةناجح

 37 يحيى شكر محمود جيد جدا متوسط جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا امتياز جيد جدا جيد ناجح

 38 يعقوب عبد األمير علي ضعيف مقبول مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط جيد جيد مكمل

 39 عبد هللا عدنان ابراهيم   مقبول         ناجح

 40 فهد صابر عريبي   مقبول         ناجح

 41 محمد حسين جاسم       مقبول     ناجح

 

 
           

 

 


