
 2016/2017نتائج امتحانات الفصل االول ) الدور االول( لمرحلة الماجستير لقسم الرياضيات للعام الدراسي  

 (70*6أي ) 420لكي يكون المجموع  للفصل االول  بالنقص للمجموع هو نقص الدرجات المقصود:مالحظة

 

التحليل  الطالب اسم ت

 الرياضي

 

الجبر 

 المجرد

اللغة 

 االنكليزية

 

نظرية 

 القياس

 

المعادالت 

  Iالتفاضلية

نظرية 

 Iالبيان 

 

متسلسالت 

 Iزمنية 

نظرية 

 الفوضى

التحليل 

 العددي
 المالحظات  النتيجة

 والتقدير

  مكمل  جيد جدا مقبول جيد ممتاز مؤجل راسب احمد ماهر صالح ياسين الجبوري 1

 جيد جدا ناجح جيد جيد جدا جيد جدا  ممتاز جيد جدا جيد اسامة حميد صبحي حسون الجبوري 2

  مكمل جيد مقبول مؤجل  ممتاز مقبول مقبول بلقيس خالد فرج عبد الجبوري 3

 جيد جدا ناجح جيد جيد جدا جيد جدا  ممتاز جيد جدا جيد خلف حسن خلف حبيب الجبوري 4

 جيد ناجح  مقبول مقبول جيد جدا ممتاز مقبول مقبول حمود الجنابي سهى جمعة حماد 5

 جيد ناجح مقبول جيد جيد جدا  ممتاز جيد جيد شواني شاهين محمد أمين علي محمد 6

درجات  5قص ن مكمل  راسب مقبول مقبول ممتاز مقبول مقبول الجبوري ضياء ناظم احمد خلف 7

 للمجموع

  مكمل جيد جدا مؤجل جيد جدا  ممتاز جيد جدا جيد النعيمي عبد الجبار علي مظهر محمد 8

 جيد ناجح  جيد جيد جدا جيد جدا ممتاز جيد جدا مقبول لمى حازم عثمان عبد المجيد العاني 9

 جيد جدا ناجح جيد جيد جدا ممتاز  ممتاز جيد جدا جيد جدا محمد عيسى دهش حميد الدوري 10

 جيد ناجح مقبول جيد جيد  ممتاز مقبول مقبول الخزرجي مرتضى محمد جاسم محيميد 11

نقص درجتان  مكمل  مقبول مقبول جيد ممتاز مؤجل راسب حسين النعيمي مصطفى حاتم منصور جابر 12

 للمجموع

 راسب  راسب مقبول راسب ممتاز راسب راسب نور وميض جليل ابراهيم الطائي 13

 فما دون ( راسب 59)         ( مقبول   60-69( جيد                )70-79( جيد جدا                )80-89( ممتاز                 )90-100)        التقديـــــرات  



 2016/2017) الدور االول( لمرحلة الماجستير لقسم الرياضيات للعام الدراسي  الثانينتائج امتحانات الفصل 

 

 (70*12أي )  840للفصلين االول والثاني هوللمجموع هو نقص الدرجات لكي يكون المجموع  بالنقص المقصود :مالحظة

جبر  تحليل دالي الطالب اسم ت

 المقاسات

منهج 
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 العلمي

متسلسالت 

زمنية ال 

 خطية

نظرية 

الغاية 

 المركزية

بحوث 

 العمليات

تطبيقات 

 رياضية

تطبيقات 

 تبولوجية

معادالت 

 تكاملية

نظرية  جبر حلقات 

 IIالبيان 

  النتيجة

 المالحظات

 والتقدير

 جيد ناجح جيد جدا مقبول جيد جيد     مستوفي جيد جيد احمد ماهر صالح ياسين الجبوري 1

 جيد جدا ناجح     ممتاز جيد ممتاز ممتاز مستوفي ممتاز جيد جدا اسامة حميد صبحي حسون الجبوري 2

 جيد ةناجح     جيد جدا جيد جدا جيد جيد مستوفي جيد مقبول بلقيس خالد فرج عبد الجبوري 3

 جيد جدا ناجح     ممتاز جيد جدا جيد جدا جدا جيد مستوفي ممتاز جيد جدا خلف حسن خلف حبيب الجبوري 4

 جيد ةناجح     جيد جدا جيد جيد جدا جيد مستوفي جيد جيد جدا سهى جمعة حماد حمود الجنابي 5

 جيد جدا ناجح     جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد مستوفي جيد جدا ممتاز شواني شاهين محمد أمين علي محمد 6

 27مطلوب  مكمل جيد جيد مقبول راسب     مستوفي مقبول راسب الجبوري ضياء ناظم احمد خلف 7

درجة 

 للمجموع

 جيد جدا ناجح     جيد جدا ممتاز جيد جدا ممتاز مستوفي ممتاز جيد جدا النعيميعبد الجبار علي مظهر محمد  8

 جيد جدا ةناجح جيد جدا ممتاز جدا جيد جيد جدا     مستوفي جيد جدا جيد لمى حازم عثمان عبد المجيد العاني 9

 جيد جدا ناجح     جيد جيد جيد جدا جيد مستوفي ممتاز جيد جدا محمد عيسى دهش حميد الدوري 10

 مرتضى محمد جاسم محيميد 11

 الخزرجي
 جيد ناجح     جيد جيد جيد جيد مستوفي جيد مقبول

 جيد ناجح جيد جيد جيد مقبول     مستوفي جيد مقبول  النعيمي مصطفى حاتم منصور جابر 12

 راسبفما دون (  59)         ( مقبول   60-69( جيد                )70-79( جيد جدا                )80-89( ممتاز                 )90-100)        التقديـــــرات  



 2016/2017نتائج السنة التحضيرية الدور االول للعام الدراسي 

 

 الحظاتالتحضيرية والمقدير السنة ت النتيجة  الطالب اسم ت

 لمجموعغير مطلوب ل للفصل االولالتحليل الرياضي مكمل في  احمد ماهر صالح ياسين الجبوري 1

 جيد جدا ناجح اسامة حميد صبحي حسون الجبوري 2

 لمجموعغير مطلوب ل االولالمتسلسالت الزمنية للفصل مؤجلة في  بلقيس خالد فرج عبد الجبوري 3

 جيد جدا ناجح خلف حسن خلف حبيب الجبوري 4

 جيد ناجحة حمود الجنابي سهى جمعة حماد 5

 جيد جدا ناجح شواني شاهين محمد أمين علي محمد 6

للفصل االول و   Iنظرية البيان مكمل في  الجبوري ضياء ناظم احمد خلف 7

للفصل التحليل الدالي والتطبيقات التبولوجية 

 الثاني

 درجة للمجموع  27مطلوب 

 يجب ان يجمع في المواد الثالثة أي 

  درجة 237=210+27

 لمجموعغير مطلوب ل للفصل االولنظرية الفوضى  مؤجل في مادة النعيمي عبد الجبار علي مظهر محمد 8

 جيد جدا ناجحة لمى حازم عثمان عبد المجيد العاني 9

 جيد جدا ناجح محمد عيسى دهش حميد الدوري 10

 جيد ناجح الخزرجي مرتضى محمد جاسم محيميد 11

ومؤجل لمادة التحليل الرياضي مكمل في  حسين النعيمي مصطفى حاتم منصور جابر 12

 للفصل االول  رلجبا

 لمجموعغير مطلوب ل


