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 2017/2018قسم الرياضيات للعام الدراسي الماجستير في ( لمرحلة الثانينتائج امتحانات )الدور 

 المالحظات النتيجة مواد وتقديرات  الفصلين االول والثاني االسم  ت

 تحليل رياضي اطياف احمد عبد غنام 1

 

 التبولوجيا العامة 

 

 نظرية القياس

 

تسلسالت الم

 الزمنية

راسبة  جبر المقاسات تحليل دالي

 بالمعدل

67.66667 

 مقبول مقبول مقبول جيد مقبول جدا جيد

 نظرية القياس بشرى شاكر محمود حمزة 2

 

المتسلسالت 

 الزمنية

  ناجحة 

 جيد جيد

 تحليل رياضي بالل عزاوي ياسين ابراهيم   3

 

 التبولوجيا العامة 

 
 ظرية القياسن منهج بحث

 

المتسلسالت 

 الزمنية

  راسب تحليل دالي

 جيد مقبول جدا جيد مستوفي مقبول جيد

  نظرية الفوضى  جبر المقاسات

 راسب مقبول

 التبولوجيا العامة  جبر المقاسات    سهوحسين خضير نجم  4

 
 نظرية القياس منهج بحث

 

المتسلسالت 

 الزمنية

  راسب 

 جيد مقبول مستوفي راسب جيد

 تحليل رياضي رسل عبدالسالم علي كريم 5

 

 التبولوجيا العامة 

 

المتسلسالت  جبر المقاسات تحليل دالي

 الزمنية

راسبة  تطبيقات رياضية  

 بالمعدل

68.41667 

 جيد جيد مقبول مقبول مقبول مقبول

 التبولوجيا العامة  تحليل دالي زيدان بشير محمد يونس 6

 

 ياسنظرية الق جبر المقاسات

 

 راسب تطبيقات رياضية نظرية البيان

بمادة 

 والمعدل

 

 جيد مقبول جيد مقبول جيد راسب
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 2017/2018قسم الرياضيات للعام الدراسي الماجستير في نتائج امتحانات )الدور الثاني( لمرحلة 

 المالحظات النتيجة الفصلين االول والثاني وتقديرات  مواد االسم  ت

سامر عبدالقادر صالح  7

 عبد الرزاق

المتسلسالت 

 الزمنية

  ناجح 

 مقبول

علي حسين عبدالعزيز  8

 صالح

 تحليل رياضي

 

 التبولوجيا العامة 

 
 نظرية القياس منهج بحث

 

المتسلسالت 

 الزمنية

  راسب ية  تطبيقات رياض

 مقبول راسب راسب مستوفي راسب راسب

  معادالت تفاضلية  نظرية البيان جبر المقاسات تحليل دالي

 راسب راسب راسب راسب

 التبولوجيا العامة  صالح عجيلشبل  علي 9

 

  ناجح 

 مقبول

 تحليل رياضي عمر عيدان كاظم جميل 10

 

 جبر المقاسات

 نظرية القياس

 

لمتسلسالت ا

 الزمنية

  ناجح 

 جيد جدا جيد جيد جدا جيد

مروان صبحي حسين  11

 شبيب

 تحليل رياضي

 

 التبولوجيا العامة 

 

 الجبر المجرد

 

 نظرية القياس

 

المتسلسالت 

 الزمنية

  راسب تحليل دالي

 راسب راسب راسب مقبول راسب راسب

  تطبيقات رياضية حوث عملياتب نظرية الفوضى نظرية البيان جبر المقاسات

  مقبول راسب راسب مقبول راسب

 تحليل رياضي ناهدة فهد عبد احمد 12

 

المتسلسالت  جبر المقاسات تحليل دالي

 الزمنية

تحسين معدل في  ناجحة  تطبيقات رياضية  

 تطبيقات رياضية

  جيد جدا مقبول مقبول جيد مقبول
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