
أدناه قائمة بأسماء الطلبة المكملين للمرحلة الرابعة)احياء عام( للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 

2019-2020  

 مناعة مياه معالجة نبات ايض طبية حشرات غدد صم جزيئيبايلوجي  ت

 اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب 

 أبراهيم عبد علوان     علوانأبراهيم عبد  1

احمد عبد الحميد  احمد عبد الحميد مظفر 2

 مظفر

احمد عبد الحميد 

 مظفر

احمد عبد 

 الحميد مظفر

احمد عبد 

 الحميد مظفر

 احمد عبد الحميد مظفر

 آمنة مصطفى جاسم     آمنة مصطفى جاسم 3

 تبارك محمود علي     تبارك محمود علي 4

      تبارك نصرت فاضل 5

      تسنيم محمد عطية 6

 حارث موزر عباس    حارث موزر عباس حارث موزر عباس 7

      رواء طه صالح 8

 رياض ضامن فرحان     رياض ضامن فرحان 9

    سارة طارق دحام سارة طارق دحام سارة طارق دحام 10

 سارة غسان عبد رشيد     سارة غسان عبد رشيد 11

      الهاديسجاد مفيد عبد  12

      سهام جمال سرهيد 13

      شهد ثائر ضامن 14

عمر ابراهيم   عمر ابراهيم جاسم 15

 جاسم

عمر ابراهيم 

 جاسم

 عمر ابراهيم جاسم 

 عمر احمد عاصي     عمر احمد عاصي 16

 غزوة عادل احمد     غزوة عادل احمد 17

غفران    غفران حمودي احمد غفران حمودي احمد 18

 حمودي احمد

 غفران حمودي احمد

فارس عواد  فارس عواد فارس  19

 فارس

 فارس عواد فارس  

 محمد  كريم احمد     محمد  كريم احمد 20

 موسى نصير موسى     موسى نصير موسى 21

 مؤيد فؤاد تركي    مؤيد فؤاد تركي مؤيد فؤاد تركي 22

 نور وعد مالك     نور وعد مالك 23

      كريم مطرهاجر  24

وجدي مزحم     وجدي مزحم لطيف 25

 لطيف

 وجدي مزحم لطيف

 



اسماء الطلبة المشمولين باداء امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي 

 2020-2019االول _ 

 المرحلة الثانية / الصباحي

 المواد االسم ت

 كيمياء حياتية  -ال فقريات   اسامة عباس دنان عباس الموسوي  .1

 1احياء مجهرية  –ال فقريات  امنة محمد ابراهيم خليل الراوي  .2

 1احياء مجهرية  –ال فقريات  محمد عبدالرحمن الجبوريحمزة مطر   .3

سراج يقضان حسن عبد الصاحب   .4

 الدليمي

 –كيمياء حياتية  –ال فقريات  –حاسبات 

تشريح  – 1احياء مجهرية  –حشرات 

 نبات 

كيمياء  –طحالب  –ال فقريات  –حاسبات  نغم متعب علي محمود العزاوي  .5

 تشريح نبات  –حشرات  –حياتية 

سوزان محمد منير احمد عباس   .6

 الناصري

احياء  –كيمياء حياتية  –ال فقريات 

  1مجهرية 

 حشرات  امنة غالب كاظم عزيز الخشماني  .7

 1احياء مجهرية  –ال فقريات  انفال صالح حسين عبود العزاوي  .8

احياء  –كيمياء حياتية   -ال فقريات  رنا احمد سرحان علي الحمداني  .9

 نباتتشريح  - 1مجهرية 

 طحالب - ال فقريات زهراء مثنى محمد بدع السامرائي  .10

احياء  –حشرات  - طحالب –ال فقريات  محمد احمد طارق شفيق الدراجي  .11

 تشريح نبات – 1مجهرية 

كيمياء  –طحالب  –ال فقريات  –حاسبات  مها دلف حسون علي الجبوري  .12

 - 1احياء مجهرية  –حشرات  –حياتية 

 تشريح نبات

كيمياء  –طحالب  –ال فقريات  –حاسبات  دلف حسون علي الجبورينور   .13

 - 1احياء مجهرية  –حشرات  –حياتية 

 تشريح نبات

 ال فقريات  زينب عبد الغفور رحيم   .14

 

 



 المرحلة الثانية / المسائي 

 المواد االسم ت

  - 1احياء مجهرية  -ال فقريات  اقدس محمود صالح محمد االحبابي  .1

اللطيف جسام حسن جسام عبد   .2

 السامرائي

  1احياء مجهرية 

احياء  –حشرات  –ال فقريات  عمر عبد الرزاق نايف الجبوري  .3

  1مجهرية 

احياء  –كيمياء حياتية  –ال فقريات  فهد نعمان محمد احمد الخزرجي  .4

  1مجهرية 
 

 

 عضو اللجنة االمتحانية

 أ.م.د. مروة حسن  –م. مروة عبد السالم 



اسماء الطلبة المشمولين باداء امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي 

 2020-2019االول _ 

 المرحلة الثانية / الصباحي

 المواد االسم ت

 كيمياء حياتية  -ال فقريات   اسامة عباس دنان عباس الموسوي  .1

 1احياء مجهرية  –ال فقريات  امنة محمد ابراهيم خليل الراوي  .2

 1احياء مجهرية  –ال فقريات  محمد عبدالرحمن الجبوريحمزة مطر   .3

سراج يقضان حسن عبد الصاحب   .4

 الدليمي

 –كيمياء حياتية  –ال فقريات  –حاسبات 

تشريح  – 1احياء مجهرية  –حشرات 

 نبات 

كيمياء  –طحالب  –ال فقريات  –حاسبات  نغم متعب علي محمود العزاوي  .5

 تشريح نبات  –حشرات  –حياتية 

سوزان محمد منير احمد عباس   .6

 الناصري

احياء  –كيمياء حياتية  –ال فقريات 

  1مجهرية 

 حشرات  امنة غالب كاظم عزيز الخشماني  .7

 1احياء مجهرية  –ال فقريات  انفال صالح حسين عبود العزاوي  .8

احياء  –كيمياء حياتية   -ال فقريات  رنا احمد سرحان علي الحمداني  .9

 نباتتشريح  - 1مجهرية 

 طحالب - ال فقريات زهراء مثنى محمد بدع السامرائي  .10

احياء  –حشرات  - طحالب –ال فقريات  محمد احمد طارق شفيق الدراجي  .11

 تشريح نبات – 1مجهرية 

كيمياء  –طحالب  –ال فقريات  –حاسبات  مها دلف حسون علي الجبوري  .12

 - 1احياء مجهرية  –حشرات  –حياتية 

 تشريح نبات

كيمياء  –طحالب  –ال فقريات  –حاسبات  دلف حسون علي الجبورينور   .13

 - 1احياء مجهرية  –حشرات  –حياتية 

 تشريح نبات

 

 



 

 المرحلة الثانية / المسائي 

 المواد االسم ت

  - 1احياء مجهرية  -ال فقريات  اقدس محمود صالح محمد االحبابي  .1

جسام عبد اللطيف جسام حسن   .2

 السامرائي

  1احياء مجهرية 

احياء  –حشرات  –ال فقريات  عمر عبد الرزاق نايف الجبوري  .3

  1مجهرية 

احياء  –كيمياء حياتية  –ال فقريات  فهد نعمان محمد احمد الخزرجي  .4

  1مجهرية 
 

 

 عضو اللجنة االمتحانية  

 ا.م .د. مروة حسن 

 م. مروة عبد السالم 



 

 

 

 

 المادة  المرحمة اسم الطالب ت

 حقىق االوظان االولى تبارك عباص مهذي حظيه 1

 ميناويل االولى خيف روضان صاىح 2

 مهزبائيت + ميناويل االولى ابزاهيم جاطمداىيا خييو  3

 1رياضياث ك االولى سهزاء حامذ احمذ عبذ 4

 ميناويل االولى سيىت عماد عيي يىوض 5

 مهزبائيت + ميناويل االولى طامي غاسي رمضان حظيه 6

 مهزبائيت  االولى صاله صيهىد عبذ جاطم 7

 1بصزياث هىذطيت ك االولى فاروق عمز طاىم حامذ 8

 مهزبائيت + ميناويل االولى قيصز محمذ جاطم محمذ 9

 لغة انكميزية الثانية رجا طيمان شحاط 11

 + صوت 1الكترونيك تماثمي ك الثانية وميز يىوض عبذهللا 11

 الثانية حظيه قادر رشل 12
  1فيزياء حديثة ك + ثرموداينميك

  1+ رياضيات ك1الكترونيك تماثلي ك
 +صوت 1ية كبصريات هندس

 قسم الفزيايء –لكية العلوم  –جامعة تكريت 

 بأداء االمتحان اىىهائي )اىذور اىثاوي( اىمشمىىىن
 2020-2019العام ادلرايس 



 المادة  المرحمة اسم الطالب ت

 1ميكانيك تحميمي ك الثالثة اية صبار محمود 13

 1بصريات فيزياوية ك الثالثة بظىص مىذر عبىد 41

 1+ بصريات فيزياوية ك1ميكانيك تحميمي ك الثالثة طارق فزج عبذهللا 41

 بمورات الثالثة عبذاىزحمه هادي مخيف 41

 1رياضيات ك الثالثة فارص محمذ رؤوف 41

 1الكترونيات رقمية ك الثالثة فاضو حظيه خاىص 41

 1رياضيات ك الثالثة محمذ حظيه وىاف 41

 + صحية 1+ كهرومغناطيسيةك 1نووية ك الرابعة احمد علي حسه 02
  1+ فيزياء رياضية ك 1بالزما ك

 1بالزما ك الرابعة اوراد صبحي محمود 04

 1فيزياء رياضية ك +  1ميكانيك الكم ك الرابعة حسيه ثامر ومر 00

 1+  بالزما ك 1ميكانيك الكم ك الرابعة ريم عبداللطيف طعمة 02

 1+  بالزما ك 1+ ميكانيك الكم ك 1نووية ك الرابعة سجى زيدان رشيد 01

 1+  بالزما ك 1ميكانيك الكم ك الرابعة سحاب مطر خليفة 01

 + 1+صمبة ك1ميكانيك الكم ك الرابعة عبدهللا يوسف عبدربه 01
 1كهرومغناطيسية ك 

 +1ميكانيك الكم ك+  1نووية ك الرابعة غشوة وهاد قاطم 27
 1فيزياء رياضية ك

 +1+ ميكانيك الكم ك 1نووية ك الرابعة مماه فاضو صبحي 28
 1كهرومغناطيسية ك

 1نووية ك الرابعة وجالء طييمان ىييى 29

 1فيزياء رياضية ك + 1نووية ك الرابعة وميز محمذ جاطم 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة  المرحمة اسم الطالب ت

 1صحية + بالزما ك الرابعة وطه عيي حظيه 31



 

  المكملين طلبة المرحلة الرابعة احياء مجهرية   , 

 المواد  اسم الطالب  ت

 فايروسات   ,   تصنيف بكتريا احمد ابراهيم عاصي 1

 فايروسات سارة سمير داود 2

 فايروسات بايلوجي جزيئي  ,  سماح ازهر محمود  3

 

 

 اللجنة االمتحانية

 م.م راشد اسماعيل طه



 طلبة المرحلة الثالثة المكملين  بفرعيه العام والمجهرية

 

 فرع العام

 المواد اسم الطالب ت 

 انسجة حيوانيةبيئة عامة  ,  بشائر ثائر رمضان 1

 انسجة حيوانية حنين صبحي صوان 2

 بيئة عامة, انسجة حيوانية, فطريات, تقنيات احيائية عبيدة فارس فائق 3

 بايولوجية خلية, بيئة عامة. انسجة حيوانية, فطريات. تقنيات احيائية علياء حسين خلف 4

 انسجة حيوانية غفران عزيز حمد 5

 انسجة حيوانية محمد حسين محمد 6

 بيئة عامة,  انسجة حيوانية محمد مسعود كعيد 7

 بايولوجية خلية, بيئة عامة, انسجة حيوانية, تقنيات احيائية معاذ حمد محمد 8

 انسجة حيوانية سامي بديويمنار  9

 انسجة حيوانية, فطريات عام نور اسعد عبدالرحمن 10

 فرع المجهرية

 بايولوجية خلية, بيئة احياء مجهرية, فطريات عام, انسجة تبارك سمير سعيد 11

بايولوجية خلية, فسلجة احياء مجهرية, بيئة احياء مجهرية, فطريات,  رنا رفل زكري 12
 انسجة

جميع مواد الفصل الثاني واالول ماعدا بايولوجية خلية و فسلجة احياء  لورنس جابر جوادمحمد  14
 مجهرية 

 , انسجةفسلجة احياء مجهرية زينب عبدالغفور 14

 



المكملين                                       ةصباحيالدراسة ال –لبة المرحلة األولى ط

 .( درجات 10 ) القرار درجات بعد إضافة / 2020-2019للعام الدراسي 

 

 اسم الطالب ت
عدد 

 المواد
 المواد المكمل بها

1 

اسامة حسن اسماعيل 

 سلطان

 

 لغة انكليزية 1

2 
 دالل ضامن فرحان

 
 اساسيات بيئة 1

3 

راشد ارشد عاكف 

 محمود

 

 علم النبات 1

4 

عبد هللا مزهر صالح 

 حسين

 

 , حقوق انسان امة , اخالقيات مهنةفيزياء عنبات , العلم  4

5 
 عذراء فاضل نزهان

 
 علم النبات , فيزياء عامة 2

6 

محمد زياد طارق 

 روضان

 

 علم النبات , حاسبات 2

7 
//  سراج يقضان حسن

 تحميل
 علم النبات , رياضيات  2

 

 

 

 

 

 عضو اللجنة االمتحانية   

 د. إبراهيم عبد الرحمن الطيف 

 2020اب  21       



 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية

 2020-2019قائمة اسماء الطلبة المشمولين بامتحانات الدور الثاني 

 المالحظات المرحلة اسم الطالب ت

  االولى احمد اسماعيل خطاب  .1

  االولى ايوب علي احمد  .2

  االولى رويدة تركي جميل  .3

  االولى علي خلف فرحان  .4

  االولى مارينا صباح عبدهللا  .5

  االولى مصطفى رائد حسن  .6

  الثانية ابراهيم عبدهللا حسن  .7

  الثانية ابراهيم محمد طلك  .8

  الثانية احمد عماد مجيد علي  .9

  الثانية ايمن منعم مسرهد  .10

  الثانية سالي شوكت مهدي  .11

  الثانية عبدهللا اياد صالح  .12

  الثانية عبيدة عامر سلطان  .13



  الثانية محمد عدنان احمد  .14

  الثانية محمد نعمة خلف  .15

  الثانية محمود محمد سليمان  .16

  الثانية هيثم زيدان خلف  .17

  الثانية وسام زاحم نجم  .18

  الثالثة احمد علي ربيع  .19

  الثالثة اسراء عبدالقادر  .20

  الثالثة انس غانم حميد  .21

  الثالثة اير رعد صبار  .22

  الثالثة حديد مخلف خضر  .23

  الثالثة حسام شامل محمود   .24

  الثالثة زينب محمد مجيد  .25

  الثالثة سعد عامر عائد  .26

  الثالثة عبدالقادر عامر خطاب  .27

  الثالثة عبدهللا علي شعبان  .28



  الثالثة عثمان قاسم عبدهللا  .29

  الثالثة عمر شريف  خلف حماد   .30

  الثالثة قيصر غالب فهد  .31

  الثالثة محسن عطا هللا عبد محيسن  .32

  الثالثة محمد معاد محمد  .33

  الثالثة مروة حاتم كريم   .34

  الثالثة نايف موسى حسين فياض  .35

  الثالثة نشوان ابراهيم عبدهللا  .36

  الثالثة هدى محمد عبدهللا  .37

  الرابعة نورس حسين غازي  .38

  الرابعة احمد نعيم غافل  .39

  الرابعة شهباء قيس حمد غضبان  .40

  الرابعة وديان سبهان محمود حبيب  .41

 

 


