
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2018/2018الرياضيات للعام الدراسي  في قسم لمرحلة الماجستير) الدور االول(  الفصلين االول والثانينتائج امتحانات 

 المالحظات النتيجة مواد وتقديرات  الفصلين االول والثاني اسم الطالب ت

اسامة اسعد حمدي  1

 محمد ماهر   )خ(

 77.25 ناجح  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز جيد ممتاز جيد مقبول مقبول

 منهج البحث العلمي  جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي ممتاز جيد جيد جيد جيد جدا يدج

بشتيوان صابر  2

نوري صابر      

 )ش(

  مكمل  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 جيد جدا مقبول جيد جيد مقبول جيد

 منهج البحث العلمي  جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا راسب

زهراء عثمان  3

عبدهللا عبدالرحمن 

 )ع(

 76.3333 ناجحة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز مقبول جيد جيد جدا جيد مقبول

 منهج البحث العلمي  جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد جدا مقبول جيد جيد جدا جيد جدا مقبول

محمود  شهد جاسم 4

 سلوم      )ع(

 81.1667 ناجحة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز جيد جيد جدا جيد جيد مقبول

 البحث العلمي  منهج التحليل العددي معادالت تكاملية المارتنكل بحوث العمليات  جبر مقاسات تحليل دالي

 توفيسم ممتاز جيد جدا جدا جيد جيد جدا ممتاز جيد جدا

رديف  صدى عماد 5

 طالب      )خ(

 50نقص  مكملة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي

درجة 

 للمجموع

 ممتاز مؤجل مقبول مقبول راسب راسب

 منهج البحث العلمي  متقدمجبر حلقات  تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي راسب راسب جيد جدا راسب مقبول راسب

عبير فارس ذيبان  6

 رجب      )ع(

 82.0833 ناجحة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز جيد  جيد ممتاز جيد جيد

 منهج البحث العلمي  جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات دالي تحليل

 
 



 مستوفي ممتاز مقبول ممتاز جيد جدا ممتاز جيد

صادق  علي صباح 7

 سلمان    )ع(

 84.5 ناجح  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز جيد جيد جدا جيد جدا مقبول جيد جدا

 البحث العلمي  منهج التحليل العددي معادالت تكاملية المارتنكل بحوث العمليات  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد ممتاز جيد حدا

عمر ابراهيم خليل  8

 خلف     )ض(

 44نقص  مكمل  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي

درجة 

 للمجموع

 ممتاز راسب مقبول راسب راسب مقبول

 تحليل دالي

 

 جبر مقاسات

 

 المارتنكل بحوث العمليات 

 

 التحليل العددي معادالت تكاملية

 

 منهج البحث العلمي 

 مستوفي جيد جدا جيد  مقبول راسب مؤجل راسب

محمد نوري نومان  9

 محمد     )ت(

 84نقص  مكمل  اللغة االنكليزية الزمنيةالمتسلسالت  نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي

درجة 

 للمجموع

 جيد جدا مؤجل مقبول راسب راسب راسب

 منهج البحث العلمي  جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي مؤجل راسب مقبول مقبول مقبول راسب

ضامن سلطان مروة  10

 جمعة    )خ(

  مكملة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز جيد جيد جيد جيد جدا راسب

 البحث العلمي  منهج جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد

ي مراد ناصر عل 11

 نزار        )ش(

  مكمل  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز مؤجل مقبول جيد مقبول مقبول

 منهج البحث العلمي  جبر حلقات متقدم تطبيقات تبولوجية نظرية الفوضى نظرية البيان  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد مقبول جيد جيد جدا جيد مقبول

نور قيس محسن  12

 صالح      )ع(

  مكملة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 ممتاز مؤجل جيد مقبول راسب راسب

 منهج البحث العلمي  التحليل العددي معادالت تكاملية المارتنكل بحوث العمليات  جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد جدا جيد جيد جدا مقبول جيد مقبول

عصام الدين نورهان  13

 عبدهللا عزيز   )ع(

 83.75 ناجحة  اللغة االنكليزية المتسلسالت الزمنية نظرية القياس جبر الزمر التبولوجيا العامة  تحليل رياضي
 جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا مقبول جيد

 منهج البحث العلمي  العددي التحليل معادالت تكاملية المارتنكل بحوث العمليات جبر مقاسات تحليل دالي

 مستوفي جيد جدا جيد جدا جيد جدا ممتاز ممتاز جيد جدا

 


