
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ مسائً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    خالد كركز عطية اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   متوسـط التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

                           

 

                           

 

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ مسائً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    علي عبدالسالم جمعة اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌة مبادئ 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ مسائً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    فطيم علي عبدهللا اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

                           

                           

 

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ مسائً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    نور حسين عبدهللا اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ مسائً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    يسرى احمد موسى اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌة مبادئ 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 


