
 

 

قسم الرياضيات

الدرجات االمتحانية للصف االول الفصل االول للعام الدراسي 2015-2016/ الدوراالول
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حقوق انسانفيزياء عامةبرمجة )1(اسس رياضيات )1( لغه انكليزيه )1(مبادئ االحصاءتطبيقات حاسوبيةلغة عربيةتفاضل وتكامل )1(

نتائج المرحلة االولى - قسم الرياضيات - كلية علوم الحاسوب والرياضيات للعام الدراسي 2016-2015
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جة
نتي

الدرجات االمتحانية للصف االول الفصل الثاني للعام الدراسي 2015-2016/ الدوراالول 

االسماءت

جبر خطي )1(تفاضل وتكامل )2(اسس رياضيات )2(
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راسب3راسباسامة فاضل عباس حسن3

مكملمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفاستبرق اسماعيل فاضل عباس4مكملمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفاستبرق اسماعيل فاضل عباس4

مكملمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولاسراء ماهر خلف طعمة5ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولاسراء ماهر خلف طعمة5

مكملمقبولجيد جداًمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولاسماعيل ابراهيم محمد هماش6مكملمتوسطجيدجيد جداًمقبولجيدمتوسطضعيفاسماعيل ابراهيم محمد هماش6

ناجحجيدامتيازجيدجيدجيدجيدجيداسيل عباس علي7ناجحجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدجيدمتوسطاسيل عباس علي7

#VALUE!مقبولمقبولضعيفمقبولضعيف!VALUE#ضعيفايالف ضياء احمد حميد9راسبمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايالف ضياء احمد حميد9

راسبمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيهان قحطان عدنان عبدهللاVALUE#12!مقبولمقبول!VALUE#ضعيفضعيفضعيفضعيفجيهان قحطان عدنان عبدهللا11

#VALUE!متوسطمقبولمقبولمقبولضعيف!VALUE#مقبولحاتم نايف صالح محمد13مكملمتوسطجيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفحاتم نايف صالح محمد12

مكملمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفحذيفة خليل حميد14مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحذيفة خليل حميد13

#VALUE!متوسطجيدضعيفمتوسطضعيف!VALUE#ضعيفحسام حميد مصلح مهديVALUE#15!متوسطمقبولضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيفحسام حميد مصلح مهدي14

#VALUE!مقبولمتوسطضعيفمقبولضعيف!VALUE#ضعيفحمزة عبدالرحمن عبدهللا حمزة16راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة عبدالرحمن عبدهللا حمزة15

#VALUE!مقبولجيدمقبولمتوسطضعيف!VALUE#ضعيفحنين ربيع عبداللطيف خلف18مكملمقبولمتوسطجيد جداًضعيفمقبولضعيفضعيفحنين ربيع عبداللطيف خلف16

راسبضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحيدر مثنى محمد حميد19راسبضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحيدر مثنى محمد حميد17

مكملجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولحيدر مزهر خليفة خاطر21ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولحيدر مزهر خليفة خاطر18

ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولرفل كاظم حسين سلمان22ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولرفل كاظم حسين سلمان19

ناجحمتوسطجيد جداًجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولرقية عرب حسن حميدVALUE#23!جيدجيد جداًجيدمتوسطجيد!VALUE#مقبولرقية عرب حسن حميد20

#VALUE!مقبولجيد جداًمقبولمقبولضعيف!VALUE#مقبولزياد حميد عطشانVALUE!!VALUE#24#جيدمتوسطمتوسطجيد جداًضعيفضعيفزياد حميد عطشان21

مكملمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسارة ابراهيم صالح خلفVALUE#26!جيدجيد!VALUE#مقبولضعيفضعيفضعيفسارة ابراهيم صالح خلف23

#VALUE!ضعيفجيدضعيفمقبولضعيف!VALUE#ضعيفسحر ظاهر هزاع كرديVALUE#29!ضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسحر ظاهر هزاع كردي26

ناجحمتوسطامتيازجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولسفانة نوري جبر فاضل31مكملمتوسطامتيازمقبولمقبولجيدمقبولضعيفسفانة نوري جبر فاضل28

#VALUE!متوسطمتوسطمقبولمقبولضعيف!VALUE#ضعيفسالم محمد حسن جديVALUE#32!متوسطمتوسطمقبولضعيفضعيف!VALUE#ضعيفسالم محمد حسن جدي29

#VALUE!جيدمقبولضعيفضعيفضعيف!VALUE#ضعيفسمر عالوي حسين ماجدVALUE#33!مقبولضعيفضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيفسمر عالوي حسين ماجد30

ناجحجيدجيد جداًجيد جداًمقبولمقبولمقبولمقبولشفاء حامد عبيد35مكملمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفشفاء حامد عبيد32

راسبمقبولضعيفمقبولضعيفعباس سلمان مصطفى احمدVALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!!VALUE#37#ضعيفعباس سلمان مصطفى احمد34

مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن عبدهللا علي صالح39مكملمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن عبدهللا علي صالح36

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدالسالم ماجد عجمي40مكملمقبولجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفعبدالسالم ماجد عجمي37

راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا دحام خليل حسينVALUE#42!ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف!VALUE#ضعيفعبدهللا دحام خليل حسين38

راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ناجح عبدالكريم جيادVALUE#44!ضعيفضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ناجح عبدالكريم جياد40

مكملجيد جداًمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعلياء ظاهر خسارة حسين45مكملجيدجيد جداًضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفعلياء ظاهر خسارة حسين41

ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولعماد محمد حسين46مكملمتوسطامتيازمتوسطمتوسطجيدجيدضعيفعماد محمد حسين42

مكملمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيففادية ذياب احمدVALUE#48!ضعيفمقبول!VALUE!#VALUE#متوسطمتوسطضعيففادية ذياب احمد44

مكملجيدمتوسطجيد جداًجيدمقبولضعيفمتوسطفارس خوام كعيد خلف49مكملمتوسطجيدجيدمتوسطجيدضعيفمقبولفارس خوام كعيد خلف45

مكملمتوسطمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفقتيبة رعد نايف ابراهيم50مكملمقبولمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفضعيفقتيبة رعد نايف ابراهيم46

#VALUE!متوسطجيد جداًضعيفمقبولضعيف!VALUE#ضعيفلهيب احمد عبدهللا حديد51مكملمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفلهيب احمد عبدهللا حديد47

مكملمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد عاصي محمد نصيف54مكملمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد عاصي محمد نصيف49

ناجحجيدجيد جداًمتوسطجيدمقبولجيد جداًمتوسطمحمد عبود حسين نعمة55ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جداًمتوسطجيدمتوسطمحمد عبود حسين نعمة50

مكملجيدجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمروان غانم عايد مطر58مكملمقبولجيدجيد جداًمتوسطمقبولضعيفمقبولمروان غانم عايد مطر53

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفمصطفى حميد مجيد59ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيد جداًجيدمقبولمصطفى حميد مجيد54

#VALUE!مقبولمتوسطضعيفمقبولضعيف!VALUE#ضعيفنجم اسماعيل عبدهللا خلف62مكملمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفنجم اسماعيل عبدهللا خلف57

مكملمتوسطجيد جداًمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفنريمان قحطان احمد محمد63مكملمتوسطامتيازجيدضعيفمتوسطمقبولضعيفنريمان قحطان احمد محمد58

ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولنعمان احمد عبد64ناجحمقبولجيد جداًامتيازمقبولامتيازامتيازمتوسطنعمان احمد عبد59

ناجحمتوسطامتيازمقبولجيدمتوسطجيدمقبولنوران عبدالحي فهد66ناجحجيدجيدجيدمتوسطامتيازجيدمقبولنوران عبدالحي فهد61

مكملمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوسام محمود عبدالفتاح68مكملمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفوسام محمود عبدالفتاح63

مكملمقبولجيدجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفوليد عبدالمنعم شوكت مجيد69ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطوليد عبدالمنعم شوكت مجيد64

#VALUE!جيدجيد جداًضعيفمتوسط!VALUE#ضعيفضعيفيسر طارق حمدي لطيف70مكملمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمقبوليسر طارق حمدي لطيف65

مكملمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبوليونس عباس زيدان احمد71ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبوليونس عباس زيدان احمد66

6772

المحملين73المحملين68

ضعيفرياض حمود احمد74مقبولمتوسطمحمد مهند69

ضعيفعمر فاروق صعب75مقبولاستبرق عبدالكريم70

مقبولمقبولمحمد عبدالرحمن76مقبولاكرام فوزي76

مقبولمحمد عقاب77ضعيفسالم ناظر77

ضعيفعبدهللا محمود78مقبولعبدهللا محمود78

ضعيفكامران احمد علي79مقبولمصعب عبد79

80مقبولهناء محمد80

81مقبولعبداالله81

82مقبولاحمد ابراهيم82

ضعيفرياض حمود83

مقبولنصير مشرف84

متوسطصدام حسين

متوسطهادي قيس
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