
 

                                                      

 نبات عام  -المادة :     صباحي  ( الحياة /  المستوى )  االولقسم  -جامعة تكريت / كلية العلوم 

 2020-2019العام الدراسي (  الكورس) االول  السعي السنوي واالمتحان النهائي

 الرقم الجامعي اسم الطالب ت
الدرجة  االمتحان النهائي ويالسعي السن

 النهائية

(100 %) 
 العملي

(15%) 

 النظري

(35 %) 

 المجموع

(50 %) 

 العملي

(15%) 

 النظري

(35 %) 

 المجموع

(50 %) 

1.  
 احمد ابراهيم فرج حسن

   30     

2.  
 حسين خلف علي احمد

   35     

3.  
 يعقوب علي قاسم احمد

   44     

4.  
 خلف عكلة محمد احمد

   47     

5.  
 محمد علي هيثم احمد

   35     

6.  
 سلطان اسماعيل حسن اسامة

   24     

7.  
 ل اساور عبد الكريم شام

   48     

8.  
 استبرق علي احمد وهيب 

   26     

9.  
 استبرق علي محمود 

   28     

10.  
 استبرق مطر حسين 

   27     

11.  
 اسماء محمد مهدي صالح

   27     

12.  
 اسيا نامس محمد عيد

   21     

13.  
 اشجان وجدي صبيح 

     مستوفيه    

14.  
 ارحيم امين  موفق اكرام

   32     

15.  
 امنة عدنان نعمان 

   48     

16.  
 اميمة سعد حسين خلف

   23     

17.  
 محمود عبداللطيف اركان انفال

   47     

18.  
 ابراهيم احمد عبدالرزاق اية

   48     

19.  
 فياض بحر طالل ايالف

   35     

20.  
 جاسم محمد عبد هللاايمان 

   32     

21.  
 ايمان صالح مهدي صالح 

   28     

 جاسم ابراهيم مجيد ايمان  .22
   28     

23.  
 ايمن طه محمد

   42     

24.  
 ايه صالح جاسم 

   31     



 

25.  
 جرجيس عبدالقادر عمار ايهاب

   36     

26.  
 بان فيصل ابراهيم 

   22     

27.  

بنان عبد الفتاح عبد الطيف 

     42    حسين

28.  
 تارا عبد الكريم حمه صالح

   37     

29.  
 تبارك جعفر فاضل 

   30     

30.  
 تبارك ظافر ناظم 

   34     

31.  
 تبارك علي خلف

   28     

32.  
 علي مجيد عماد تبارك

   46     

33.  
 حسن عبدهللا اسماعيل حسن

   44     

34.  
 حسن محمد عيسى حسن

   24     

35.  
 حسين عبد هللا صالح 

   25     

36.  
 حال عبد الرحمن محمود ذاوي

   32     

37.  
 حنين عبد حمد بستان 

     مستوفيه      

38.  
 ختام داود احمد

   18     

39.  
 صالح مطلك ابراهيم خليل

   44     

40.  
 محمد عدنان دعاء

   34     

41.  
 دالل ضامن فرحان

   33     

42.  
 راشد ارشد عاكف محمود

   21     

43.  
 عبد حمد راتب رانية

   44     

44.  
 خلف محمد سعد رجاء

   40     

45.  
 صالح محيميد عطاهللا رحاب

   36     

46.  
 رسل علي خضر عطية 

   27     

47.  
 جندل مهدي علي رسل

   27     

48.  
 رشا سعيد اسماعيل 

   22     

49.  
 احمد عطية محمود رشا

   34     

50.  
 رغد محمود صالح عبد هللا

   33     

51.  
 رغده احمد حسن علي

   33     

52.  
 اسماعيل محمود نهاد رفل

   43     



 

53.  
 محمد ادري عبدالجبار رفيدة

   48     

54.  
 رهف احمد محمد

   35     

55.  
 رونق مهند عبد المجيد 

   41     

56.  
 زهراء ثامر خليل 

   47     

57.  
 زهراء جمال عيداوي 

   27     

58.  
 مطر سامي وليد زهراء

   45     

59.  
 زهرة خضر محمد 

   33     

60.  
 زينب حمد صالح حسين

   35     

61.  
 زينة ذياب محمد 

   30     

62.  
 ساره عطا هللا مونس علي

   25     

63.  
 ساره علي صبحي عبد 

   26     

64.  
 نحس عبدهللا حامد سالي

   30     

65.  
 سرور مازن خزعل 

   21     

66.  
 خلف احمد محمد سرور

   45     

67.  
 سرى احمد عذاب 

   27     

68.  
 سعد نايف محمد جاسم 

   25     

69.  
 خيزران جرف ابراهيم شهد

   38     

70.  
 شيرين ستار محسن 

   40     

71.  
 صبا احمد محمود مولود

   20     

72.  
 صهيب عبد حسن ابراهيم

   40     

73.  
 ظاهر عبد طالب ظاهر

   32     

74.  
 عائشة هاشم محمد

   46     

75.  
 عبد هللا احمد شهاب 

   28     

76.  
 هللا مزهر صالح حسين عبد

   27     

77.  
 عدنان حسن محمد

   35     

78.  
 عذراء فاضل نزهان

   16     

79.  
 علي عبد خالد علي

   33     

80.  
 علي ابراهيم محمد علياء

   35     

81.  
 عماد حميد محمد سليم

   30     



 

82.  
 عمر عقيل احمد حسن

   20     

83.  
 صالح عمر عبدهللا غسق

   37     

84.  

ان عبد النبي غصون عدن

     20    حمادة 

85.  
 غفران سامي محمد رجب

   32     

86.  
 غيد غسان علي حسين

   39     

87.  
 صالح شهاب شاكر فاتن

   37     

88.  
 فاطمة عبد الحميد ابراهيم

   33     

89.  
 حمزة عبد علي فاطمة

   43     

90.  
 فاطمة معيد عصمان طلب

   26     

91.  
 حمود ضاري لهيب ليث

   41     

92.  
 عبدهللا حمادة ابراهيم لينا

   38     

93.  
 ماس عبد المحسن زبن حسن

   36     

94.  
 داود فرحان امير محمد

   31     

95.  
 حلو شحاذة رشيد محمد

   33     

96.  
 محمد زياد طارق روضان

   23     

97.  
 حمادي فتحي عبدهللا محمد

   34     

98.  
 مروة دريد صالح شبيب

   42     

99.  
 شوكت نالدي صفاء مروه

   31     

100.  
 مريم ابراهيم خلف

   39     

101.  
 مريم فراس عبد هللا

   27     

102.  
 عبوش ابراهيم محمد مصطفى

   23     

103.  
 مصطفى معن رياض عزيز 

   30     

104.  
 محمود اصليفج هاشم مصطفى

   40     

105.  
 شاكر حميد ياسر منار

   36     

106.  
 رجب ابراهيم مظهر منى

   46     

107.  
 ل عبد عبد هللانبأ بال

   42     

108.  
 نبأ رياض صبر صالح 

   33     



 

109.  
 ندى فرج عبد يوسف

   29     

110.  
 جواد خلف عمر نوال

   27     

111.  
 نور حسين علي احمد

   38     

112.  
 نور سعد عبد هللا زهوان 

   22     

113.  
 نور ماضي خلف حبيب

   42     

114.  
 نورس خليل اسماعيل

   32     

115.  
 احمد هبة رافع ذياب

   31     

116.  
 هبة وضاح محمد حمدي 

   27     

117.  
 دحام ابراهيم محمد هدلة

   41     

118.  
 احمد حمود محمد هند

   48     

119.  
 يمامة نزهان محمد بكر

          36     

120.  
 ميساء حسين علي 

   26     

121.  
 حسن )تحميل(سراج يقضان 

   25     

122.  
 محمد احمد طارق )تحميل(

   27     

123.  
 

        

124.  
 

        

125.  
 

        

 

 

 

 رئيس القسم                        نية              ختم اللجنة االمتحا                              استاذ المادة 

 .سعيد ماهر لفتهد                                                                                أ.م.د. ياسين محمد احمد       


