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 جمهورية العراق  اهلل الرمحن الرحيم بسم            
 زارة التعليم العالي والبحث العلميو    

 كلية العلوم -جامعة تكريت
 قسم الفيزياء

 الدراسات العليا
          

 
 الدور االول  ولالفصل الدراسي اال  -الماجستير–نتائج طلبة  الدراسات العليا 

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ت اسم الطالب النتيجة

  .1  اسيل محطهد لطيف ناجحه

  .2  ايات جاسم دمحم مجيد ناجحه

  .3 ايطن احطد عيدى فرحان مكمل

  .4 بثيظة عبد الكريم حدين سعيد مكملة

  .5 اسطاعيل قدوري حفصة يقضان  مكملة

  .6 رواء مجيد خضر ةمكمل

  .7 عبدالقادر دمحم محطهد صالح مكمل

  .8 عبدهللا نجم عبد مهدي ناجح

  .9 عطر فاروق فؤاد عبدالحطيد مكمل

  .10  قتيبه محطهد حدهن علي ناجح

  .11  ماجد عبد االله فخري عبد الههاب ناجح

  .12 دمحم كردي عهاد جظعان مكمل

  .13 دمحم نهاف احطد حطادي مكمل

  .14 معاذ دمحم شكر محطهد كملم

  .15  ميس عبد الجبار كريم عبدهللا ناجحة

  .16 هبة ثامر نهري حدن ناجحة

  .17  يهسف خلف دمحم حدن مكمل

 
 
 

 لجظة الدراسات العليا
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 الفصل الدراسي االول الدور االول   -الدكتوراه  –نتائج طلبة  الدراسات العليا 

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ت اسم الطالب النتيجة

 علي كاظمزينب  ناجحة
ن   .1 سمي 

  .2 سعد نامس علي مصطفن  مكمل

ن ابراهيم درويش ناجح   .3 عبدهللا حسي 

  .4 عثمان خلف زيدان علوان مكمل

  .5 علي مهدي احمد مكمل

  .6 فرح نارصعبد حمد مكملة

  .7 ميس وليد شاكر مكملة

  .8 نوره حبيب شالل جاسم مكملة
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