
 

 جامعة تكريت / كلية العلوم

 8102-8102اسماء الطلبة المشتركين في الدور التكميلي 

 
 

 المرحلة  المادة اسم الطالب  ت القسم  

اء
مٌ

كٌ
ال

 

 االولى /صباحً  2+ علم االرض ن2+ فٌزٌاء ن2+ رٌاضٌات ن 1العضوٌة ن شٌبان فاضل   .1

 االولى /صباحً  2+ن 1العضوٌة ن عمار نزار عوٌد   .2

 االولى /صباحً  2+ علم االرض ن 2رٌاضٌات ن دمحم سالم عبد الخالك   .3

 االولى /صباحً  2العضوٌة ن مهدي صالح   .4

 جاسم صبار  .5
+ فٌزٌائٌة 2+ تحلٌلٌة ن 2+ العضوٌة ن1+ رٌاضٌات ن 1العضوٌة ن

 2+ فٌزٌاء ن 2+ علم االرض ن2ن

 االولى / مسائً 

 االولى / مسائً   2+ن1العضوٌة ن ابراهٌم ناظم  .6

 االولى / مسائً   2+ن1العضوٌة ن احمد رشٌد  .7

 االولى / مسائً   2+ علم االرض ن 2+ن1العضوٌة ن احمد طالب  .8

 االولى / مسائً  2+ن1نالعضوٌة  اكرم جمعة  .9

 االولى / مسائً   2+ رٌاضٌات ن 2+ن1نالعضوٌة  بارق احمد  .11

 االولى / مسائً  1ن العضوٌة جعفر محمود  .11

 االولى / مسائً  1العضوٌة ن خلٌل ابراهٌم  .12

 االولى / مسائً  1العضوٌة ن خلٌل سمٌر  .13

 االولى / مسائً  2+ن1نالعضوٌة  دانٌة زاهد  .14

 االولى / مسائً  1العضوٌة ن رٌام غسان  .15

 االولى / مسائً   1+ عضوٌة ن 1العضوٌة  ن عبدالفتاح علً  .16

 االولى / مسائً  2+ن1نالعضوٌة  عناد بدر  .17

 االولى / مسائً  2+ تحلٌلٌة ن 2+ العضوٌة ن 1+ علم االرض ن1العضوٌة  ن مشاري حامد  .18

 االولى / مسائً  2+ن1نالعضوٌة  منى عسل  .19

 االولى / مسائً   1العضوٌة ن هادي وعد  .21

 االولى / مسائً   1تحلٌلٌة ن هالل حاتم  .21

 االولى / مسائً  2+ علم االرض ن2+ تحلٌلٌة ن2+ العضوٌة  ن1ن العضوٌة ولٌد جاسم  .22

 ولٌد خالد  .23
 1+ حاسبات ن1+ عضوٌة  ن1( + علم االرض ن2+ن1العضوٌة  )ن

+ 

 االولى / مسائً 

 االولى / مسائً  2+ن1نالعضوٌة  شهد احمد  .24

 االولى / مسائً  2+ن1نالعضوٌة  ضٌف هللا فٌصل  .25

 االولى / مسائً   1ن العضوٌة هادر ثاٌر  .26

 االولى / مسائً  2+ رٌاضٌات ن 2تحلٌلٌة ن علً خالد  .27

 االولى / مسائً  2العضوٌة ن فاتن جهاد  .28

 االولى / مسائً  2العضوٌةن اركان شاكر  .29

 الثانٌة / صباحً  2نفط ن احمد سعر   .31

 الثانٌة / صباحً  2العضوٌة ن سجى علً  .31

 الثانٌة / صباحً  2العضوٌة ن صبا صائب  .32

 الثانٌة / صباحً  1العضوٌة ن ربٌع خمٌس  .33

 الثانٌة / صباحً  2( + تحلٌلٌة ن 2+ن1( + عضوٌة )ن2+ن1العضوٌة )ن عامر ماجد  .34

 الثانٌة / صباحً  2+ نفط ن2العضوٌة  ن مصعب محمود  .35

 الثانٌة / صباحً  2+ نفط ن2تحلٌلٌة  ن دمحم لؤي  .36

 الثانٌة / صباحً  2+ رٌاضٌات ن2ن تحلٌلٌة  محمود دمحم  .37

 الثانٌة / صباحً  2( + تحلٌلٌة ن2+ن1العضوٌة )ن عبدهللا دمحم  .38

 الثانٌة / صباحً   2+ نفط ن 1العضوٌة ن ٌحٌى محمود  .39

 الثانٌة / مسائً   1العضوٌة ن احمد عباس  .41

 الثانٌة / مسائً   2( + نفط ن2+ن1العضوٌة )ن تبارن خالد  .41

 الثانٌة / مسائً   2+نفط ن 1ن العضوٌة عبدهللارواء   .42

 زهراء صالح  .43
+  2+ تحلٌلٌة ن 1+ برمجٌات ن 1+ تحلٌلٌة ن (2+ن1)نالعضوٌة 

 2نفط ن

 الثانٌة / مسائً 

 الثانٌة / مسائً   2+ نفط ن (2+ن1)ن+ عضوٌة 1العضوٌة  ن صالح خالد محمود  .44

 الثانٌة / مسائً 2+ نفط ن 2+ فٌزٌاوٌة ن2ن  + العضوٌة (2+ن1)نعضوٌة  ضٌف هللا فٌصل  .45

 الثانٌة / مسائً  1العضوٌة ن عبدالسالم صالح  .46

 الثانٌة / مسائً  2+ نفط ن (2+ن1)نالعضوٌة  مازن لاسم  .47



 الثانٌة / مسائً   1تحلٌلٌة ن مبارن عبد  .48

 الثانٌة / مسائً  2+ تحلٌلٌة ن1+ عضوٌة ن1العضوٌة  ن مهدي صالح  .49

 الثانٌة / مسائً  1+ عضوٌة ن1العضوٌة  ن نجٌب جلٌل  .51

 الثانٌة / مسائً  2+ نفط ن 1عضوٌة ن هادر ثاٌر  .51

 وجٌده بسمان  .52
+ رٌاضٌات 2+ عضوٌة  ن (2+ن1)ن+ تحلٌلٌة  (2+ن1)نالعضوٌة 

 2+ نفط ن2ن

 الثانٌة / مسائً 

 الثانٌة / مسائً  2العضوٌة ن اركان شاهر  .53

 الثانٌة / مسائً  2+ نفط ن 2+ رٌاضٌات ن2+ تحلٌلٌة ن2العضوٌة  ن رائد صبحً  .54

 الثانٌة / مسائً  2+ نفط ن 2العضوٌة ن ساجر ثاٌر  .55

 الثانٌة / مسائً  2نفط ن سلوان طه  .56

 الثانٌة / مسائً  2نفط ن فتحً ناٌف  .57

 الثانٌة / مسائً  2تحلٌلٌة ن وائل ربٌع  .58

 الثالثة صباحً 1حٌاتٌة ن ابراهٌم علً زاحم  .59

 ابراهٌم نجم  .61
+ صناعٌة 1+ عضوٌة ن( 2+ن1)ن+ حٌاتٌة ( 2+ن1)نالعضوٌة  

 2+ فٌزٌاوٌة ن 1ن

 الثالثة صباحً

 الثالثة صباحً 1+ حٌاتٌة ن1العضوٌة ن احمد علً  .61

 الثالثة صباحً (2+ن1)ن+ عضوٌة ( 2+ن1)نالعضوٌة + حٌاتٌة   احمد دمحم ٌاسٌن  .62

 الثالثة صباحً 2+ فٌزٌاوٌة ن 2+ حٌاتٌة ن (2+ن1)ن العضوٌة اسراء عباس  .63

 حنٌن ماجد  .64
+ (2+ن1)ن+ فٌزٌاوٌة (2+ن1)ن+ حٌاتٌة (2+ن1)نالعضوٌة 

 2+ اختٌاري ن2+ عضوٌة  ن (2+ن1)نصناعٌة 

 الثالثة صباحً

 رفل سعدي  .65
+  (2+ن1)ن+ فٌزٌاوٌة  (2+ن1)ن+ حٌاتٌة   (2+ن1)نالعضوٌة  

 2+ عضوٌة ن 1+ اختٌاري ن (2+ن1)نصناعٌة 

 الثالثة صباحً

 الثالثة صباحً 1+ حٌاتٌة ن 1العضوٌة ن عبدهللا نعمة  .66

 فٌصل فؤاد  .67
+  (2+ن1)ن+ حٌاتٌة   (2+ن1)ن+ فٌزٌاوٌة  (2+ن1)نالعضوٌة 

 1+ اختٌاري ن1عضوٌة ن

 الثالثة صباحً

 الثالثة صباحً 1العضوٌة ن دمحم عادل  .68

 الثالثة صباحً  2+ عضوٌة ن 1حٌاتٌة ن دمحم عبدالباسط  .69

 الثالثة صباحً (2+ن1)ن+ اختٌاري  (2+ن1)نالعضوٌة  مروة سعد  .71

 الثالثة صباحً 1ن + اختٌاري1ن العضوٌة  نور ثامر  .71

 هدٌر سلٌم  .72
+  (2+ن1)ن+ عضوٌة  (2+ن1)ن+ حٌاتٌة   (2+ن1)نالعضوٌة 

 2فٌزٌاوٌة ن

 الثالثة صباحً

 الثالثة صباحً 2ن  عضوٌة اٌمن درٌد   .73

 الثالثة صباحً 2العضوٌة ن طٌبة خلف  .74

 الثالثة صباحً  1صناعٌة ن شذر مازن  .75

اة
حٌ

م 
لو

ع
 

 االول /صباحً علم الحٌوان  انفال صالح حسٌن   .76

 االول /صباحً رٌاضٌات  سراج ٌمضان   .77

 االول / صباحً علم الحٌوان  دمحم احمد طارق   .78

 االول / مسائً علم الحٌوان  لدامة رحمن حمود   .79

 االول / مسائً لغة عربٌة + كٌمٌاء تحلٌلٌة  جسام عبداللطٌف جسام   .80

 االول / مسائً لغة عربٌة  نور دلف حسون   .81

 االول / مسائً لغة عربٌة  عمر عبد الرزاق ناٌف   .82

 االول / مسائً لغة عربٌة  زٌد طاهر دلف   .83

 الثانً / صباحً طفٌلٌات  حٌدر منفً جاسم   .84

 الثالث 2احٌاء مجهرٌة  نور اسعد عبد الرحمن   .85

 الثالث طفٌلٌات  احمد ضٌاء   .86

 الثالث +طفٌلٌات 2احٌاء مجهرٌة  دمحم حسٌن دمحم   .87

 الثانٌة اركٌكونات + طفٌلٌات + الفمرٌات  رلٌة عبد الكرٌم شاكر   .88

 الثانٌة طفٌلٌات + الفمرٌات بكر عبد السالم جمعة   .89

 الثالث مجهرٌة سموم بكتٌرٌة  احمد ابراهٌم عاصً   .90

 الرابع اجنة  بالل داراه حسٌن   .91

 الثالث /عام تمنٌات احٌائٌة + امراض نباتٌة + فسلجة حٌوان +تلوث + اجنة  غٌداء مانع دمحم   .92

 عام رابع / تحلٌالت مرضٌة +دٌدان طفٌلٌة +زراعة نسٌجٌة +هندسة وراثٌة  رٌم عبد الرحمن   .93

 رابع /عام دٌدان طفٌلٌة  علً عبدهللا محمود   .94

 رابع / مجهرٌة انسجة / وراثة احٌاء مجهرٌة  البال مهند   .95

 اسٌل ٌاسٌن ابراهٌم   .96
هندسة وراثٌة + تصنٌف بكترٌا +وراثةة احٌةاء مجهرٌةة + بكترٌةا مرضةٌة 

2 
 رابع / مجهرٌة

 عامثالث  االنسجة الحٌوانٌة  ابراهٌم عبد علوان   .97

 ثالث عام باٌولوجٌة الخلٌة  احمد عبد الحمٌد   .98



 ثالث عام االنسجة الحٌوانٌة  عمر ابراهٌم جاسم   .99

 رابع عام باٌولوجٌة الخلٌة  منى رعد مطلن   .100

 رابع عام باٌلوجٌة الخلٌة + انسجة حٌوانٌة  نور رعد مالن   .101

 رابع عام الخلٌة + انسجة حٌوانٌة  باٌولوجٌة مؤٌد فؤاد تركً حسٌن   .102

 ثالث مجهرٌة فسلجة احٌاء مجهرٌة  زٌنب عبد الغفور رحٌم   .103

 رابع / عام تلوث  حارث موزر عباس   .104

 ثالث /مجهرٌة الفمرٌات +حاسبات رحٌم زٌنب عبد الغفور   .105

ض
ر
ال
 ا
وم

عل
 

 احمد منذر دمحم  .106
علةةةم الطبمةةةات+ جٌولوجٌةةةا حملٌةةةة+ متحجةةةرات دلٌمةةةة+  +بصةةةرٌة معةةةادن

 تكتونٌة االطباق+ كٌمٌاء معادن+ احصاء استداللً
 الثانٌة

 رافد اسماعٌل تركً خلف  .107
لغات برمجٌة+ متحجرات دلٌمة+ تكتونٌةة االطبةاق+ كٌمٌةاء  +علم الطبمات

 معادن+ احصاء استداللً+ علم الرسوبٌات
 الثانٌة

 عبدالهادي حسن دمحم  .108
احصةةاء وصةةةفً+ متحجةةرات دلٌمةةة+ تكتونٌةةة االطبةةةاق+  +علةةم الطبمةةات
 كٌمٌاء معادن

 الثانٌة

 دمحم حسن لطس   .109
لغات برمجٌة+ متحجرات دلٌمة+ تكتونٌة االطبةاق+ علةم  +جٌولوجٌا حملٌة

 الرسوبٌات+ احصاء استداللً+ كٌمٌاء معادن 
 الثانٌة

 نور ساجر فاضل  .110
تكتونٌةةةة االطبةةةاق+ كٌمٌةةةاء معةةةادن+ احصةةةاء وصةةةفً+  +علةةةم الطبمةةةات

 جٌومورفولوجً
 الثانٌة

 احمد جاسم حسٌن  .111
تكتونٌةةةة االطبةةةاق+ بةةةرامع خدمٌةةةة+ علةةةم الطبمةةةات+  +متحجةةةرات دلٌمةةةة

 جٌولوجٌا حملٌة
 الثانٌة

 هيثم جواد سليمان  .111
 +صععععنو  وا مععععة  مت وكععععة +مبعععع ج اكييوايميععععا  +استشعععععا  عععععه  ععععع 

 جيوايميا  اكصنو  +هامر كوجيا هى سية
 الثالثة

 الثالثة خامات ومعادن+ تحلٌل تركٌبً+ جٌوكٌمٌاء الصخور +استشعار عن بعد سلوى علً حمد  .113

 الثالثة متحجرات دلٌمة  + تكتونٌة االطباق   لٌصر غالب فهد )محمل(  .114

 الثالثة متحجرات دلٌمة  + احصاء وصفً  صالح مهدي صالح )محمل(  .115

 الثالثة + تكتونٌة االطباق  متحجرات دلٌمة   )محمل(عثمان لاسم   .116
 الثالثة + كٌمٌاء معادن متحجرات دلٌمة    احمد علً ربٌع )محمل(   .117
 الثالثة تكتونٌة االطباق   جاسم دمحم جوٌر )محمل(  .118
 الثالثة تكتونٌة االطباق     )محمل(زٌنب دمحم مجٌد   .119
 الثالثة علم الطبمات  )محمل(حسام شامل   .120
 الثالثة كٌمٌاء معادن  )محمل(عبد المادر عامر خطاب   .121
 الثالثة بصرٌة معادن  )محمل(دمحم معاد   .122
 الثالثة بصرٌة معادن )محمل(مصطفى نجاة   .123
 الثالثة متحجرات دلٌمة   )محمل(سعد عامر عائد   .124
 الثالثة كٌمٌاء معادن  )محمل(عمر شرٌف   .125
 الثالثة بصرٌة معادن )محمل(احمد شمس الدٌن   .126
 الرابعة جٌوكٌمٌاء الصخور + مبادىء الجٌوكٌمٌاء  )محمل(ودٌان سبهان محمود   .127
 الرابعة جٌوكٌمٌاء الصخور+ مبادىء الجٌوكٌمٌاء )محمل(شهباء لٌس حمد   .128
 الرابعة جٌوكٌمٌاء الصخور+ مبادىء الجٌوكٌمٌاء )محمل(نورس حسٌن غازي   .129
 الرابعة جٌوكٌمٌاء الصخور+ مبادىء الجٌوكٌمٌاء )محمل(لٌنا عدنان عبد    .130
 الرابعة جٌوكٌمٌاء الصخور   دمحم جبار اسد هللا )محمل(  .131
 الرابعة مبادىء الجٌوكٌمٌاء بكر ٌاسٌن عمر )محمل(  .132

 احمد نعٌم غافل )محمل(  .133
 جٌوكٌمٌاء الصخور+ مبادىء الجٌوكٌمٌاء جٌوكٌمٌاء الصخور+ مبادىء

 الجٌوكٌمٌاء جٌوكٌمٌاء الصخور+ مبادىء الجٌوكٌمٌاء
 الرابعة

اء
زٌ

فٌ
ال

 

 االولى كهرٌائٌة + مٌكانٌن + خواص المادة  عبد الرحمن حسٌن محمود   .134

 االولى IIكهربائٌة + مغناطٌسٌة +خواص المادة + حاسبات + رٌاضٌات  صالل صهٌود عبد جاسم  .135

 خلف روضان صالح   .136
رٌاضةٌات  +حاسةبات +خواص المادة + + مغناطٌسٌة مٌكانٌن كهربائٌة +

II 
 االولى

 الثانٌة  )تحمٌل(  مغناطٌسٌة مرٌم عبد المادر اٌوب   .137

 الثالثة  ) تحمٌل (  II)تحمٌل(+ فٌزٌاء عملٌة  Iرٌاضٌات مروة ارحٌم علوان   .138

 الثالثة  )تحمٌل( Iرٌاضٌات دمحم فوزي خلف   .139

 الرابعة  )تحمٌل( IIرٌاضٌات سجى زٌدان رشٌد   .140

 الرابعة  بصرٌات فٌزٌائٌة )تحمٌل(  احمد عطا هللا عمر   .141

 الرابعة  )تحمٌل(  IIصلبة  كمال فاضل صبحً   .142

 الرابعة  بصرٌات فٌزٌائٌة )تحمٌل( دمحم جهاد مجبل   .143

 الرابعة  IIمٌكانٌن الكم  ثامر حسن فهد   .144

 


