
                                                                                جامعة تكريت
    كلية العلوم

 قسم علوم الحياة      
 الدراسات العليا

 

 الدبلوم العالي / قسم علوم الحياةالدراسات العليا /  نتائج 

 2021-2020 للفصل الدراسي االول
 النتيجة اسم الطالب ت

 مكملة اسماء سلطان محمد فاضل 1

 مكملة اضواء فاضل صالح احمد  2

 مكمل عباس عجيلباسم عراك  3

 مكملة عبدهللا احمد زيدان ددع 4

 مكملة رباب خضير ريحان حمود 5

 ناجح سعد هللا فتحي عكيل حاوي 6

 مكمل صفاء عبد الحسين كريدي حسن 7

 مكمل صمود محي عبد هللا شالل 8

 ناجح  عمر هيثم هادي جاسم 9

 مكملة فاتن لطيف موزه علوان 10

 مكمل  سعيدمصطفى سمير مدحت  11

 ناجح  نعمان عبد الرحمن سعيد  12

 ناجحة  هاجر علي حسين خورشيد 13

 ناجحة هالة فؤاد عزت اسعد 14

 مكملة  ياسمين طاهر خطاب 15

 

 

 

 أ.م.د. رافع زيدان مخلف
 مقرر الدراسات العليا

 /   /2021 

 ا. م. د.  سعيد ماهر لفته
 رئيس قسم علوم الحياة

   /   /2021 
 

 

 



                                                                              جامعة تكريت
    كلية العلوم
 الحياةقسم علوم 

 الدراسات العليا
 / قسم علوم الحياة الماجستير/ فرع االحياء المجهرية نتائج  الدراسات العليا / 

 2021-2020للفصل الدراسي االول 

 النتيجة  اسم الطالب ت

 ناجح  احمد مازن زكي عثمان 1

 ناجحة اسماء حاضر فاضل 2

 ناجح اسيل منذر جعفر 3

 مكمل ایاد نعمان حمود عواد 4

 ناجحة ایتان عباس نوري محي الدین 5

 ناجحة دایثار محمد صالح یوسف محم 6

 ناجح حيدر علي مهدي محمد 7

 مكمل  خالد وليد عبد الحميد مهدي 8

 ناجحة رحمة محمد جاسم عبد 9

 ناجحة زهراء جاسم سطای صالح 10

 ناجحة کریم شریفزهراء موسی  11

 ناجحة ساره ایاد صالح عالوي 12

 مكمل سامان کریم امين احمد 13

 ناجحة سجی محمود فليح عجاج 14

 ناجح عزیز هللا سعد امير سعود 15

 ناجحة اكرم سالم دخيل ةسمير 16

 ناجحة عبير خليل ابراهيم عروه 17

 ناجح علي انور احمد مصطفى 18

 ناجح الموجودعمر عبد الناصر عبد  19

 ناجح فارس هزاع مخلف حسن 20

 راسبة كاثرین محمد مرعي حس 21

 ناجح محمد عادل یحيی بکر 22

 ناجح محمد عناد جرجيس عبد الباقي 23

 ناجحة مروه جاسم محمد حاجم 24

 ناجحة مي رحيم علي یاس 25

 مكملة  نور حميد شهاب 26

 ناجحة هبه فزع عبد الحسين عبد 27

 مكمل جاسم شاحوذ سالم وعد 28

 

 

 أ.م.د. رافع زيدان مخلف
 مقرر الدراسات العليا

 /   /2021 

 ا. م. د.  سعيد ماهر لفته
 رئيس قسم علوم الحياة

   /   /2021 

 

 



                                                                        جامعة تكريت
    كلية العلوم

 قسم علوم الحياة
 الدراسات العليا

 

 الماجستير/ فرع الحيوان / قسم علوم الحياةالدراسات العليا /  نتائج  

 2021-2020 للفصل الدراسي االول

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة ايالف احمد طه احمد 1

 مكمل برهان حسن سلطان  2

 مكملة جبار توفيق تهاني محمد 3

 مكملة الحان علي محمود 4

 ناجحة حنين غسان فيصل 5

 ناجحة رسل هشام طه محمد 6

 ناجحة روان حسن محمد عمر 7

 ناجحة سارة محمود ابراهيم  8

 ناجحة ساره سعران عبيد شاني 9

 ناجحة سحر فيصل شالش خلف 10

 ناجحة دعلياء بديع عبدهللا داو 11

 مكمل رشيد حميدمحمد احمد  12

 مكمل ريمروان ثامر احمد سا 13

 مكملة محمد جمعة سريمنار م 14

 ناجحة هاجر حارث عبد المطلب  15

 ناجحة هدى شريف ذياب  16

 ناجحة هنادي صالح علي فحل 17

 

 

 

 أ.م.د. رافع زيدان مخلف
 مقرر الدراسات العليا

 /   /2021 

 ا. م. د.  سعيد ماهر لفته
 علوم الحياةرئيس قسم 

   /   /2021 

 



                                                                                    جامعة تكريت
    كلية العلوم

 قسم علوم الحياة
 الدراسات العليا

  النبات علم / الماجستير الدراسات العليا /  نتائج 

 2021-2020للعام الدراسي 

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احسان علي حمود كناص 1

 مكملة اسيل اسماعيل علي جواد 2

 ناجح محمدأوس عبدالموجود عبد القادر  3

 مكملة تقى محمد طيب 4

 ناجحة حنان صبري صبحي 5

 ناجحة رانيا رائد نجيب رزوقي 6

 ناحجة سما سليمان عناد مناور 7

 ناجحة سما مثنی مرعي حسن 8

 ناجحة غادة جمال ابراهيم دحام 9

 ناجحة ليلى رفعت خليل ابراهيم 10

 مكمل محمود فيصل محمد رجب 11

 ناجحة عبد سليمانمروى محمود  12

 ناجحة مها سعود خلف لزام 13

 ناجحة مهى حمدي حسين علي 14

 مكملة نبراس سلمان فرج 15

 مكمل نصار غني صبري 16

 ناجح هيمن رزكار کريم صابر 17

 

 

 

 

 أ.م.د. رافع زيدان مخلف
 مقرر الدراسات العليا

 /   /2021 

 ا. م. د.  سعيد ماهر لفته
 الحياةرئيس قسم علوم 

   /   /2021 

 



                                                                                جامعة تكريت
    كلية العلوم

 قسم علوم الحياة
 الدراسات العليا

 

 قسم علوم الحياة / دكتوراهالالدراسات العليا /  نتائج 

 2021-2020 للفصل الدراسي االول

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة امين حسن عبو احالم 1

 مكملة محمود مهدي  استبرق 2

 مكمل عبد الجليل حمود  اسعد 3

 مكملة خالد سلمان محمد أسماء 4

 مكمل ناجي عبيد كزار امير 5

 ناجحة سمير يحيى حمو نبيز 6

 مكملة محسن فرحان عويد سبا 7

 مكملة  ياسين جاسم سهاد 8

 مكملة ضامن شاكر  صبا 9

 ناجحة صالح نوري  ضحى 10

 ناجحة فاضل عباس  علياء 11

 ناجح ضامن عليوي  فهد 12

 مكملة قاسم محمد جابر ينال 13

 مكمل قحطان جاسم  مروان 14

 مكمل مجيد رشيد  مروان 15

 مكملة سالم خير هللا  مروة 16

 مكمل جاسم محمد جاسم مهند 17

 مكملة اسماعيل مصطفى  نادية 18

 ناجحة احمد عبد ريهدى من 19

 

 

 

 

 أ.م.د. رافع زيدان مخلف
 مقرر الدراسات العليا

 /   /2021 

 سعيد ماهر لفته . ا. م. د
 رئيس قسم علوم الحياة

   /   /2021 

 


