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 السعي

05% 

  النهائي
 العملي المالحظات

51 % 
 النظري

51 % 
 المجموع 

15 % 
     83 الجبوري محمود عبدهللا ضياء االء  .1

     72 ابراهيم اثيرجليل ابراهيم  .2

     04 الجبوري صالح محمد ابوبكرتركي 7 .3

     74 العزاوي كاظم محمد طالب ابوبكر  .4

     12 الجنابي حمدان خلف خالد أحمد  .0

     81 الدوري عبد فيصل عمار اساور  .6

     ____ التميمي أحمد ابراهيم ياسين أسيل  .7

     81 الدوري مظهرعلي احمد أمنه  .8

     81 مجول عاصي حسن أميرة  .9

     81 التكريتي محمدعمرشريف انمار  .05

     73 الدوري علي حسين اياد ايالف  .00

     04 خضيرالتكريتي مجيد سعد ايمان  .02

     78 موسى حقي عبدالحسين براء  .03

     74 يلالجاير سلمان ايدين يوسف بشار  .04

     83 الجبوري أحمد طيب محمد تقى  .00

     13 االحبابي علي مهدي علي حسين  .06

     72 التكريتي فرحان فيصل بهجت حنين  .07

     73 الدوري عبد فيصل غسان حنين  .08

     11 الجبوري الياس عباس خضر جاسم خضر  .09

     81 الكيالني اسماعيل حسن احمد دعاء  .25

     84 الدوري الطيف محمد جاسم دالل  .20

     84 الجبوري خلف محمد احمد ذاريات  .22

     88 البياتي حمزة غني محمد رجاء  .23

     80 التكريتي محمد طه هشام رسل  .24

     73 اللهيبي ارحيم ابراهيم حكمت رفل  .20

     87 التكريتي ابراهيم جابر سعيد رنا  .26

     71 العزاوي محمد يحيى عناد رند  .27

     82 التكريتي سليمان حسن مثنى ريام  .28

     04 البياتي مموسىم ابراهي حسين ريم  .29

     70 التكريتي مهدي حمادي عبدالرحمن زينب  .35

     00 الجبوري عناك مجيد تركي سجى  .30

     83 خضير مزهر سعد سرور  .32

     71 الجبوري عليوي محمد ذياب سعد  .33

     71 الجبوري اسود عليان فرج سهى  .34

     81 الربيعي طعمة عمر مرتضى شفيقه  .30

     08 الدوري عباس أمين عبد حامد شهد  .36

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعــــــــة تكريـــــــــــــــــــــت
 كليــــــــــــــــة العـــــــــــــــلوم

 قســــــــــــم عـلــــــــــــوم الحياة
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     82 التكريتي جاسم منير صفاء صفا  .82

     74 الدوري يوسف صالح ابراهيم سنحاريب صهيب  .83

     88 الجبوري موسى عكلة وعد صهيب  .39

     82 الدوري جزاع خضر عماد عائشه  .45

     27 الطائي علي عبدهللا امير عبدهللا  .40

     11 اسماعيل باسم عبدهللا  .42

     87 الناصري خليفة جبر زياد عبدهللا  .43

     13 السعدون محمد الزم صالح عبدهللا  .44

     72 التكريتي رشيد عبدالجبار عامر عال  .40

     71 سعيد مدحت سمير علي  .46

     87 الجبوري علي محمود عبدهللا علي  .47

     3 العجيلي احمد حمود مزهر عمر  .48

     73 الحديثي محمد صالح عماد الزهراء فاطمة  .49

     88 العزاوي عواد يحيى الزهراء فاطمة  .05

     82 الحديدي رحيل غشان احمد فاطمه  .00

     07 العنزي طليان معيوف حميد فاطمه  .02

     84 الدليمي خلف أحمد علي فردوس  .03

     03 العاني فياض بحر علي كريمه  .04

     71 الجيلي حسن احمد خالد محمد  .00

     71 الحديثي مهدي خليل هاشم محمد  .06

     88 المعماري ابراهيم ذنون يوسف محمد  .07

     11 الجبوري عيسى سلطان عبدهللا محمود  .08

     73 عبدالصاحب اسماعين ارحيم مروج  .09

     84 الجبوري حسين سليمان خلف مصطفى  .65

     81 العزاوي سمير مدحت سمير مصطفى  .60

     84 مخلف ابراهيم عامر مصطفى  .62

     17 مطلك نجيب مصعب  .63

     72 السامرائي جمعة محمد ميسر منار  .64

     71 التكريتي عمر خيرو أحمد موج  .60

     83 العزاوي كنوش بدر محمد الريم ميس  .66

     83 عبيد هزيم سالم نبأ  .67

     80 الحساني حمد هالل ضاري هالة  .68

     88 محمود فيحان صباح هشام  .69

     83 جاسم محمد فاضل هشام  .75

     83 الدوري حسن مهدي سعد هند  .70

     82 العبيدي محمد جاسم خضير ورود  .72

 تحميل كيمياء     ساره طالل أمين  .73

 تحميل آركيكونات    24 زين العابدينحيدر كريم   .74

 تحميل طفيليات     تسنيم ماجد أحمد  .70

 

 

 


