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 قائمة بنتائج الطابة المعترضين

 النتيجة المادة المرحلة االسم ت
 مطابق تحليالت مرضية الرابعة رفل ماجد مخلف 1
 بول الى متوسط(غير مطابق )من مق تحليالت مرضية الرابعة ايالف احمد طه 2
 تحليالت مرضية الرابعة تولين خالد ابراهيم 3

 تطور
 تشريح مقارن 

 مطابق
 مطابق
 مطابق

 تحليالت مرضية الرابعة امجد يحيى مجيد 4
 فطريات طبية
 بحث تخرج

 مطابق
 مطابق
 مطابق

 ديدان طفيلية الرابعة رنين ابراهيم عبد هللا 5
 هندسة وراثية

 مطابق
 مطابق

 ديدان طفيلية الرابعة محمد اسيا حامد 6
 هندسة وراثية

 مطابق
 مطابق

 علم االجنة الثالثة منار ميسر محمد 7
 امراض النبات

 غير مطابق )من ضعيف الى مقبول(
 مطابق

 مطابق مضادات حياتية الثالثة ريام مثنى حسن 8
 تلوث الثالثة عبد هللا زياد جبر 9

 علم االجنة
 مطابق
 مطابق

 مطابق علم االجنة الثالثة مرانمار محمد ع 10
 مطابق علم االجنة الثالثة عبد هللا باسم اسماعيل 11
 مطابق علم االجنة الثالثة عبد هللا امير عبدهللا 12
 غير مطابق )ضعيف(  علم االجنة الثالثة مصطفى عامر ابراهيم 13
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 تصنيف نبات الثانية اسماء سلطان محمد 14            
 طفيليات

 مطابق
 مطابق

 كيمياء حياتية الثانية ي عارف حسينلؤ  14
 احياء مجهرية

 مطابق
 مطابق

 مطابق تصنيف نبات الثانية مروج رحيم اسماعيل 15
 غير مطابق )من ضعيف الى متوسط( تصنيف نبات الثانية ليث اياد ظاهر 16
 مطابق طفيليات الثانية احمد خالد خلف 17
 قمطاب احياء مجهرية الثانية ضحى احمد صابر 18
 علم الحيوان االولى امال يونس احمد 19

 متحجرات
 مطابق

 غير مطابق ) التقدير جيد جدا(
 متحجرات االولى ضيف عطاهللا عمر 20

 كيمياء تحليلية
 مطابق
 مطابق

 غير مطابق )من ضعيف الى مقبول( متحجرات االولى رلى محمود رمضان 21
 مطابق علم الحيوان االولى مصعب نجيب مطلك 22
 مطابق علم الحيوان االولى رقية عبد الكريم شاكر 23
 علم الحيوان االولى زهراء علي يونس 24

 كيمياء تحليلية
 ديمقراطية

 اللغة االنكليزية

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

 مطابق علم الحيوان االولى اريج سامي سالم 25
 مطابق علم الحيوان االولى احمد عبد السالم جمعة 26
 علم الحيوان االولى مؤيد فؤاد تركي 27

االحصاء 
 الحياتي

 مطابق 
 مطابق



Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education &  
Scientific Research 

Tikrit University 
College of Science 

 
 

            

 

 ( 42تكريت ص . ب ) –العراق          
           

 

IRAQ – TIKRIT , P.O. Box , (42)  
E-mail :                                

 

 

 /  ع ح /      :  العدد           

 2017/       /         :التاريخ           

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    جمهورية العراق
 

 كلية العلوم 
 

 قسم علوم الحياة
 

 مكتب رئيس القسم
 

 مطابق علم الحيوان االولى علي عبدهللا محمود 28            
 علم الحيوان االولى رحمة جمعة صالح 29

التحليل 
 االحصائي 

 مطابق
 مطابق

 علم الحيوان االولى رياض ضامن فرحان 30
االحصاء 
 الحياتي

 فيزياء طبية

 مطابق
  مطابق
 مطابق

 علم الحيوان االولى محمد علي فرحان 31
االحصاء 
 الحياتي

 فيزياء طبية

 مطابق
 مطابق 
 مطابق

 علم الحيوان االولى يسرى طالب سليم 32
االحصاء 
 الحياتي

 مطابق
 مطابق 

 علم الحيوان االولى احمد ضياء احمد  33
 فيزياء طبية

 مطابق
 مطابق

 الحيوانعلم  االولى ايسر اسماعيل محمد 34
 اللغة االنكليزية

 مطابق
 مطابق

 مطابق علم الحيوان االولى احمد خيال صالح 35
 مطابق علم الحيوان االولى زينة محمد خالص 36
االحصاء  االولى ابراهيم عبد علوان 37

 الحياتي
 كيمياء تحليلية

 مطابق
 مطابق
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االحصاء  االولى نبع ياسر نزهان 38            
 الحياتي

 اللغة االنكليزية

 غير مطابق )من ضعيف الى مقبول بقرار(
 مطابق

االحصاء  االولى محمد احمد صابر 39
 الحياتي

 فيزياء طبية

 مطابق
 مطابق

االحصاء  االولى ورقاء محسن علوان 40
 الحياتي

 غير مطابق )من ضعيف الى مقبول بقرار(

االحصاء  االولى صفا قاسم شندوخ 41
 الحياتي

 مطابق

االحصاء  الولىا تبارك جاسم خلف 42
 الحياتي

 مطابق

 فيزياء طبية االولى احمد عبدهللا محمود 43
 اللغة االنكليزية

 مطابق
 مطابق

 فيزياء طبية االولى محمد حسين محمد 44
 اللغة االنكليزية

 مطابق
 مطابق

 فيزياء طبية االولى ليلى محمد عبدالمطلب 45
 اللغة االنكليزية

 مطابق
 مطابق

 مطابق كيمياء تحليلية االولى احمد يحيى حميد 46
 غيرمطابق )من ضعيف الى متوسط( فيزياء طبية االولى احمد عبدهللا محمود 47
 كيمياء تحليلية االولى انور عبد الجليل حميد 48

 ديمقراطية
 مطابق
 مطابق

 مطابق كيمياء تحليلية االولى عصام رعد سعد 
 ابقمط اللغة االنكليزية االولى اثير رافد مجلعد 

 


