
       

 القسم : علوم الحٌاة / فرع االحٌاء المجهرٌةجامعة تكرٌت                                                                                        

 الدراسة الصباحٌة                                                                                                               العلوم  الكلٌة : 

 (6102-:610الدور االول )                                                        

 

 التسلسل المعدل  االسم الرباعً ت 
 االول 592656 اٌوب ابراهٌمرواء حامد  0

 الثانً 252597 مٌسم ٌاسٌن حمود محمد 6

 الثالث 252575 امجد ٌحٌى مجٌد حمٌد 7

 الرابع 252660 مجٌد حمٌد حمدان كطاع 8

 الخامس 222786 اٌناس ثامر محمد طوٌسان 9

 السادس :2:296 دجى قصً علً حسن :

 السابع 2:2685 عبدهللا اٌاد فارس عبدهللا 2

 الثامن :29222 لٌنا حكمت علً فٌاض  5

 التاسع :282:7 رفل ماجد مخلف حمادي 5

 العاشر 272269 زٌدون ولٌد محمد عبد الوهاب 01

 الحادي عشر 272716 رشا مراد جاسم محمد 00

 الثانً عشر 272060 مها محمد عبدالكرٌم رشٌد 06

 الثالث عشر 262625 محمد قاسم عباس زالو 07

 الرابع عشر 202:06 سامً عمر محمد اٌات 08

 الخامس عشر 202825 تغرٌد رعد لفته حسن 09

 السادس عشر 212988 اٌالف مدهللا شوٌخ عبٌد :0

 السابع عشر :21285 االء جاسم علً سالم 02

 الثامن عشر 212756 محمد عبٌد داود ههب 05

 التاسع عشر 52816: اٌالف محمد حارز داود 05

 العشرون 52125: محمد حنوش رند ٌاسر 61

 الحادي والعشرون 52511: رٌهام حسٌن علً حسٌن 60

 الثانً والعشرون 2::52: شهد صالح عطٌة علو 66

 الثالث والعشرون 52012: مها سعود خلف لزام 67

 الرابع والعشرون :5201: شكوريهدى محمد ابراهٌم  68

 والعشرونالخامس  22866: محمد حنٌن قٌس بدٌع جمال 69

 السادس والعشرون 22602: كعود علً نٌران سعدون :6

 السابع والعشرون 220:7: عامر مظهر الطٌف ساره 62

 الثامن والعشرون 22112: ابتهال صافً محمد منصور 65

 التاسع والعشرون 929:1: كوثر خالد علً حسٌن 65

 الثالثون 952760 مرٌم سعدي مهدي حسن  71
 

 

 

  

 

 

      

 

 



       

 وم الحٌاة / فرع االحٌاء العامالقسم : علجامعة تكرٌت                                                                                        

 الدراسة الصباحٌة                                                                                                               الكلٌة : العلوم  

 (6102-:610الدور االول )                                                     

 

 لتسلسل ا المعدل  االسم الرباعً ت

 االول 282959 هادي عبدالرحمانمصطفى محمد  0

 الثانً 212081 مجوال وهاب شاسوار هرغد 6

 الثالث 52585: مال عبدالحق عبدالكرٌم مصطفىأ 7

 الرابع 52715: رغد احمد علً شهاب 8

 الخامس 501:0: حٌدر كرٌم زٌن العابدٌن مهدي 9

 السادس 22765: سهام كامل حمٌد بربوتً :

 السابع 92910: خورشٌد والء عبدالكرٌم خلٌل 2

 الثامن 92752: اسٌل اسماعٌل علً جواد 5

 التاسع 82255: حسٌن عماد علً حمد 5

 العاشر 82272: اٌناس قٌصر جمال عائد 01

 الحادي عشر 82972: ٌاسمٌن عمر بهجت شاكر 00

 الثانً عشر 82080: طٌف فرحان احمد 06

 الثالث عشر 82166: سرور عدنان حمد خضر 07

 الرابع عشر 72727: باسم عٌدان خلف محمود 08

 الخامس عشر 72655: نادٌة جلٌل ابراهٌم روان  09

 السادس عشر 72661: سما سلٌمان عناد مناور :0

 السابع عشر 625:2: اسراء عبدالسالم ابراهٌم عبدهللا 02

 الثامن عشر 02695: اسماء علً ٌوسف لجً 05

 التاسع عشر 952219 اسراء رزكار توفٌق فرج 05

 العشرون 922575 خلف روضان عبدهللا صالح  61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 االرض التطبٌقٌةالقسم : علوم جامعة تكرٌت                                                                                        

 الدراسة الصباحٌة                                                                                                               الكلٌة : العلوم  

                                                        

 (6102-:610الدور االول )                                        

 

 تسلسل ال المعدل  الرباعً االسم ت

 االول 592992 حسٌن محمد هاحمد جمع 0

 الثانً 512:98 مٌس امان هادي عبدهللا 6

 الثالث 272555 ٌاسر احمد خضٌر زٌدان 7

 الرابع 212288 محمد حسٌن عاصً جبر 8

 الخامس 52268: منى خالد فرج عبد 9

 السادس 222:8: عادل قاسم كرٌم محمد :

 السابع 92880: سعد حمود حسنسهاد  2

 الثامن 82687: رٌاض عبدهللا كوان هدانٌ 5

 التاسع 62167: حسن عسكر حسن هرقٌ 5

 العاشر 02565: اخالص فاروق كرٌم فاضل 01

 الحادي عشر 02866: ٌقٌن خالد محمد كسار 00

 الثانً عشر 02777: عمار ناصر حنون حنتو 06

 الثالث عشر 12525: محمد احمد خلف حسٌن 07

 الرابع عشر 952:55 زٌنب علً مردان علً 08

 الخامس عشر 992205 علً محمد علً معروف  09

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 جامعة تكرٌت                                                                                        القسم : علوم الكٌمٌاء

 الدراسة الصباحٌة                                                                                         الكلٌة : العلوم  

                       

 (6102-:610الدور االول )

 تسلسل ال المعدل  االسم الرباعً ت 

 االول 572255 فاطمه  عبدالكرٌم عرٌبً سبع 0
 الثانً 562625 هٌفاء محمد عتاوي محمد 6
 الثالث 512619 طٌبة عبد المحسن زبن حسن 7
 الرابع  252620 سارة عبدهللا كامل تركً  8
 الخامس 252502 ضحى عباس زنهٌر صلبً 9
 السادس 252792 لٌث محمد طه عبدهللا :
 السابع 2229:1 رقٌه لقمان كرٌم رشٌد 2
 الثامن 222867 مصعب عبدالرسول محمد جاسم 5
 التاسع :2:205 ضحى جمال صالح مخلف 5

 العاشر 292576 مصطفى نبٌل جبار علوان 01
 الحادي عشر :::292 اثٌر مجٌد حمٌد  مهٌدي 00
 الثانً عشر 282:79 عبدالحكٌم الٌاس خضر عبٌد  06
 الثالث عشر 272259 االء سعدي محمود حلوانً  07
 الرابع عشر 272296 زٌنب فؤاد سعدهللا محمد 08
 الخامس عشر :20295 ساره خالد حبٌب حمٌد 09
 السادس عشر 52599: حنٌن ٌحٌى عواد سلمان :0
 السابع عشر 52785: فاطمه ستار عبد الجبار مصرع 02
 الثامن عشر 520:7: عامر مهدي صالح عباس 05
 التاسع عشر 52:95: بٌداء ماجد زبن مصلح 05
 العشرون :5211: صالح سجى عبد العزٌز عبد الجبار 61
 الحادي والعشرون 52116: احمد عطٌه حمٌد محمد 60
 الثانً والعشرون 22595: عبدالهادي عانً محمود عبدهللا 66
 الثالث والعشرون :2258: عكاب محمد خلف نائل  67
 الرابع والعشرون 22212: بٌمان سروت علً محمد 68
 والعشرونالخامس  22:60: ٌاسمٌن محمد صاٌل ثلجً 69
 السادس والعشرون 22050: شٌرٌن جبار علً شالل  :6
 السابع والعشرون 2271:: سبأ عباس خلف علً 62
 الثامن والعشرون 2216:: حنٌن عدنان حسن خلٌل 65
 التاسع والعشرون 21:5:: نرمٌن عبدالجلٌل حسن علً 65
 الثالثون 92551: احمد صالح جاسم محمد 71
 الحادي والثالثون 92667: نور عبدهللا حمد صالح  70

 الثانً والثالثون 90011: حٌدر عصام محمود خطاب 76

 الثالث والثالثون 72296: عبدالكرٌم عرٌبً سبععبٌده بو ا 77

 الرابع والثالثون :62:5: زٌنه حسٌن صبار ابراهٌم 78

 الخامس والثالثون 62:98: شٌماء صباح حاتم طاهر 79

 السادس والثالثون :0258: هٌثم خضر حمٌد تمر :7

 السابع والثالثون 02687: براء علً داود  موسى 72

 الثامن والثالثون 12967: حسن حسٌن حسن مجبل 75

 التاسع والثالثون 9525:7 حسام اسماعٌل غزال عبد 75

 االربعون 922565 سلوان محمد مهدي صالح 81

 الحادي واالربعون 922511 ساره حكمت علوان كرٌم 80

 

 

 



       

 

  الفٌزٌاءالقسم : علوم جامعة تكرٌت                                                                                        

 دراسة الصباحٌة          ال                                                                                      الكلٌة : العلوم  

                

 (6102-:610الدور االول )                                                  

 

 تسلسلال المعدل  االسم الرباعً ت
 االول 56219 مروه حسٌب حسن عمٌره 0

 الثانً 272555 احمد عامر رجب محمد 6

 الثالث 272260 احمد صالح سمٌر جاسم  7

 الرابع 272682 فٌصل حمد سلٌم عزٌز 8

 الخامس 262716 عثمان خلف زٌدان علوان 9

 السادس 202562 صدى طالل علً طه :

 السابع :20275 رفد علً رفٌق حسٌن  2

 الثامن 202615 اٌمن احمد عٌسى فرحان  5

 التاسع 212808 رمضان محمد سلٌم عزٌز 5

 العاشر 2127:0 محمد نواف احمد حمادي 01

 الحادي عشر 52597: بشرى عٌدان عبدهللا محٌمٌد 00

 الثانً عشر 52996: نور فٌصل صالحأمنى  06

 الثالث عشر 52756: معاذ محمد شكر محمود 07

 الرابع عشر 2958:: محمد نور العٌون غسان شامل 08

 الخامس عشر 82:89: نور حامد ابراهٌم باٌٌز 09

 السادس عشر 62926: رٌاض علً محجوب خلف  :0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


