
 

 6102-6106للعام الدراسي أسماء الطلبة الخريجين 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  قسم علوم الحياة –جامعة تكريت 

 الصباحيةالدور االول الدراسات 

 التسلسل معدل اسم الطالب الرباعي ت
 االول 112.88 عثدهللا ظاهز عثدهللا ٍذَد  .0

 الثاني 822.8 اىغفىر وقار ٍذَد عثىد عثد  .6

 الثالث 812.87 عَزاُ دظِ طزداُ غضثاُ   .3

 الرابع 8:2999 عَز ارسوقً هىتً ارسوقً  .4

 الخامس :8 تاله طه ٍذَد ٍهدي   .5

 السادس .88211 هللا عيً رطىه عيً عثد  .6

 السابع 882.88 هصهٍة ٍذَد جاطٌ عطٍ  .2

 الثامن  882.89 ّغٌ قاطٌ ٍذَد اٍٍِ شىاُ  .8

 التاسع 872978 هللا دَدي  ماٍو دَىد عثد  .9

 العاشر  8727:8 ادَد ٍزٌٌ ادَد عثداىجثار  .01

 الحادي عشر 872.88 عثداىعشٌش صاىخ دَىد صاىخ   .00

 الثاني عشر 8.2989 ادَد رٌاً ٍثدر عثاص   .06

 الثالث عشر ..8.29 ٍذَد عيً دظٍِ ٍذَد   .03

 الرابع عشر 8828.7 تثارك وائو دظِ ىطٍف   .04

 الخامس عشر 8.22:7 ّثأ هاشٌ ٍذَد فاضو  .05

 السادس عشر :8.228 عداي ٍذٍٍَد صيٍووطِ   .06

 السابع عشر 8.27:8 مْاُ عدّاُ عثدهللا دٍَد  .02

 الثامن عشر :221: اىقهار ّىفاُ ٍذظِ  خاىد عثد  .08

 التاسع عشر 228:1: عثٍد ٍذَد تنز ااوص   .09

 العشرون 22821: سٌْة فالح دظِ جثار  .61

 الحادي والعشرون 82189: ٍصطفى صاىخ ٍذَد دظٍِ   .60

 الثاني والعشرون :.821: عثدهللا داود ٍصطفى دَد  .66

 الثالث والعشرون 821.8: طىطِ طاىٌ ٍذظِ صاىخ  .63

 الرابع والعشرون 82897: اتزاهٌٍ دٍَد طيَاُ خٍَض   .64

 الخامس والعشرون 82982: دعاء طه اتزاهٌٍ طيٍَاُ  .65



 السادس والعشرون 1..82: دٍِْ ضٍاء ٍاجد طاىٌ  .66

 السابع والعشرون :82.7: ٍذَد صاىخ ٍطيل صاىخ   .62

 الثامن والعشرون 2818:: هللا طعاُ  عثد ٍزٌٌ عثد  .68

 التاسع والعشرون .::2:: طه ماٍو عَز مارص   .69

 الثالثون 2.81:: اٌَاُ ٍذَد رجا شالح  .31

 الحادي والثالثون 92117: وطاً قٍض طذاب عداي  .30

 والثالثونالثاني  92892: تٍات عذراء طٍَز ٍشعو  .36

 الثالث والثالثون 2:91.: ٍذَد ّجٌ عثدهللا طعٍد  .33

 الرابع والثالثون 2818.: عثدهللا  ٌاطٍِ هتاُ قتٍث  .34

 الخامس والثالثون .:827: فزداُ صعة عطا دظٍِ   .35

 السادس والثالثون :.29.: ّىر ٍصعة ادَد اتزاهٌٍ  .36

 

 


