
                                            كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة تكريت

                    الدراسة الصباحية األولى/ املرحلة  قسم الكيمياء

 2018/2019ي ادة الرياضيات للعام الدراس السعي السنوي ملدرجات 

 
 

1 

درجة االمتحانات  سم الطالبا ت

 %40الشهرية 

ر لتقاريدرجة ا

 %10بات والواج

درجة السعي 

 %50السنوي 

 24 10 14 االء غزوان املان صبري   .1

 25 10 15 سليمان ابراهيم عايد  .2

 25 10 15 ابراهيم عطا هللا جدوع ناصر  .3

 30 10 20 اثير فرحان جاسم  .4

 - - - احمد اديب احمد صالح  .5

 32 10 22 محمد خلف سماعيلاحمد ا  .6

 15 0 15 بيباحمد اسماعيل محمود ش  .7

 25 0 25 احمد جاسم احمد عبد هللا   .8

 - - - احمد جاسم علوان عبد هللا  .9

 - - - محمد خضراحمد جمال   .10

 25 0 25 لرب جعفرن عبد ااحمد حس  .11

 - - - احمد حسين كردي  .12

 24 10 14 احمد راشد ياسر حزام  .13

 25 10 15 ة حامداحمد راض ي عطي  .14

 25 10 15 احمد سعد محمد عبد هللا  .15

 5 0 5 يل نجمالسالم سهاحمد عبد   .16

 20 10 10 احمد عزت ابراهيم مجيد  .17

 35 10 25 احمد فليح حسن مهدي  .18

 - - - مطير عباس محمد احمد  .19

 25 10 15 الكريم احمد محمد عبد  .20

 35 10 25 احمد محمود علي عثوان  .21

 44 10 34 مصطفى احمد مصطفى محمود  .22

 25 10 15 احمد يونس طلب مشعل  .23

 28 10 18  طلب عويدادريس عطا هللا  .24

 - - - ادهام زاهد نشمي خلف  .25

 29 10 19 سليمان هللا علياركان عبد   .26

 35 0 35 اريج عايد محمد خلف  .27

 20 10 10 هادي اسماعيل رواد أزهر   .28

 27 10 17 مداسماعيل ح اسامة عالء  .29

 30 10 20 محمد يوسفاسامة عيس ى   .30

 25 0 25 اسامه حسن محمد  .31
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 24 0 24 مطلكحاق خميس حسن سا  .32

 20 0 20 محمد محسناسراء صباح   .33

 23 1 22 صالح اسماء صالح عمر   .34

 40 10 30 فاضل طه محيميد أكرم  .35

 - - - اسماعيل فزع أكرم  .36

 40 10 30 عباس محمد أمجد  .37

 29 0 29  اميرة ابراهيم سلوم  .38

 15 0 15 الخالق مضحي احمد عبدانس   .39

 40 0 40 بانفال سعيد صالح حبي  .40

 21 1 20 احمد عبد خليفةر واان  .41

 10 0 10 هللا احمد اية رائد عبد  .42

 42 10 32 اية سمير عبد الحميد عبد هللا  .43

 30 0 30 ايمن باسم حسين عالوي   .44

 32 10 22 ايمن علي حسين  .45

 34 10 24 ايمن يونس حسن  .46

 20 10 10 ف حسينبارق زياد خل  .47

 30 0 30 اسم منثربدر حميد ج  .48

 18 10 8 بشير محمد ابراهيم  .49

 34 10 24 بكر ستار عباس عبد  .50

 38 10 28 سامي حسين مزعل لبال  .51

 24 10 14 بالل مهدي صالح  .52

 35 0 35 بنان بختيار قادر  .53

 25 0 25 بيداء خلف عبد هللا محمد  .54

 15 10 5 جاسم يونس عبيد محمد  .55

 30 10 20 حسين مطشر  حميد جعفر   .56

 30 10 20 مكي حسين وصخجعفر   .57

 2,5 0 2,5 باسن خلف عجمعة حس  .58

 30 10 20 جيهان جاسم محمد سمير  .59

 40 10 30 عبد ماض ي كريم حاتم  .60

 27 10 17 محمد محمودحارث عبد السالم   .61

 45 10 35 حارث عواد محمد  .62

 38 10 28 حامد جاسم محمد عبد هللا  .63

 32 4 28 صةكردي حيا حسام يوسف  .64
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 32 10 22 حسن داخل مدلي سيد  .65

 30 10 20 حسن علي جاسم محمد  .66

 25 10 15 تافه بشيعبد كطحسنين   .67

 - - - حسين اسماعيل علي حسن   .68

 - - - حسين حمد ابراهيم خليل  .69

 40 10 30 ابراهيم  محمد صالح حسين  .70

 34 10 24 حسن محمدحسين قاسم   .71

 34 10 24 حسين مهدي صالح محمد  .72

 30 10 20 حسين هالل صالح سلمان  .73

 - - - احمد حميد عبيد مزةالح  .74

 30 10 20 حميد محمد عباس حسين  .75

 30 10 20 جيجرجب هالقادر  حنان عبد  .76

 34 10 24 حنيفة خلف ابراهيم عبد املجيد  .77

 - - - حنين محمد جاسم حمد  .78

 20 10 10 حيدر جاسم محمد سلمان  .79

 20 10 10 د االميرفالح حسن عبحيدر   .80

 21 0 21 خالد عبد اللطيف حاتم هدالن  .81

 48 10 38 خالد غازي حسين حميد  .82

 35 10 25 خالد محمد عواد حايف  .83

 32 10 22 خديجة عباس ناصر محمد   .84

 7,5 0 7,5 سماعيلمؤيد اخلدون   .85

 35 0 35 داليا احمد عبد هللا علي  .86

 45 10 35 السالم عامررحاب عبد   .87

 32 10 22 ر ل عاشو رحمة هال  .88

 39 10 29 رسل اياد مجيد عباس  .89

 39 10 29 مدرضوان صباح رضوان ح  .90

 35 10 25 رعد حسن فرحان  .91

 - - - رعد محمد عرميط فرحان  .92

 34 10 24 رغدة عايد مجيد سالم  .93

 35 10 25 فيصل محمد رنا اسماعيل  .94

 44 10 34 عبد الصمد عوادرويده طالل   .95

 34 10 24 ريان حسن عالوي عبار  .96

 30 10 20 ريحانة محمد عبد هللا جاسم  .97
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 24 0 24 زليخة رعد خلف  .98

 40 10 30 زهراء حسن سلطان  .99

 40 10 30 زهراء علي فاضل مهدي  .100

 30 10 20 زهراء يعقوب يوسف جاسم  .101

 17 10 7 زياد خلف خضر احمد  .102

 30 0 30 حامد عبد هللازيد   .103

 43 10 33 مدخطاب اح زينب علي  .104

 28 10 18 اة محمدارس نجزينب ف  .105

 12,5 0 12,5 خليفة اياد اسود ةزين  .106

 40 10 30 سارة خلف محمد خلف  .107

 32 10 22 محمد يحيىطارق  ةسار   .108

 30 10 20 ساره عبد النبي عبد الكريم مركز  .109

 35 0 35 ساره كامل احمد مطلك  .110

 - - - قيف ساعد قدوثساعد   .111

 30 0 30 سالم حسين محمد حميش  .112

 - - - ك صيادهر مطلسامر مظ  .113

 50 10 40 زعبد العزي حسين اسماعيل سجى  .114

 28 10 18 سرى كنعان طاهر  .115

 29 10 19 سعد هللا كاطع عليوي   .116

 27 10 17 سالم احمد عزيز محمود  .117

 34 10 24 عفاتسليمان حميد سليمان   .118

 32 10 22 سناء نكه رشيد حسين  .119

 36 10 26 سوسن علي طعمة حباب  .120

 35 10 25 مدهاسمحمد سيروان جاسم   .121

 12 0 12 محمد عودة سعد سيف  .122

 34 10 24 عبد سيف طارق عامر   .123

 15 0 15 محمد سيف كمال جاسم  .124

 38 10 28 شمران شجاع عبد الباسط الحر   .125

 35 10 25 زيدانشكران طوفان علي   .126

 28 10 18 شهد غسان سعد هللا ارزوقي  .127

 35 10 25 محمد صابرين حميد قاسم  .128

 35 10 25 مصلح د عوادصالح زيا  .129

 25 10 15 عالوي  يمصباح دانوك ابراه  .130
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 39 10 29 يق عزيز داوددص  .131

 40 10 30 صفاء محمد خضير محمد  .132

 25 10 15 صالح ثامر مخور   .133

 30 10 20 صهيب نعمة حسين مزعل  .134

 26 10 16 خلف احمد علي ضحى  .135

 35 10 25 سعودضياء مهدي كاظم   .136

 30 10 20 طيف سعد خلف عبد هللا  .137

 15 0 15 حمد محمد كاطععادل   .138

 40 10 30 محمدمضان عيل ر اسما ةعائش  .139

 32 10 22 سنعبد الح عباس حميد محسن  .140

 30 10 20 الب ناصرس طعبا  .141

 - - - عزيزعباس علي خليل   .142

 15 0 15 عباس فائز علي محمد  .143

 38 10 28 عبد الحليم ضاحي حسن  .144

 20 10 10 عبد الرحمن زايد عزيز حويش  .145

 32 10 22 حسين عبد الرزاق احمد علي  .146

 33 10 23 عسكر محمدعبد الرزاق مهدي   .147

 22 2 20 عبد الستار جبار محمود علوان  .148

 30 10 20 عبدعبد العزيز ابراهيم حسين   .149

 30 10 20 ان عيدانضعبد الغني عبد الغفور رم  .150

 22 10 12 عبد القادر محمود عباس ابراهيم  .151

 مستوفي مستوفي مستوفي حسن عبد القيوم سعد علي  .152

 - - - مد عبد هللا عوادعبد هللا اح  .153

 26 0 26 محمد هللا عبد هللا احمد عبد  .154

 25 10 15 باسم علي عبدعبد هللا   .155

 35 10 25 جمعة هللا بدهللا عزيز ع عبد  .156

 32 10 22 عبد هللا علي صالح نجم  .157

 40 10 30 د هللا محمد احمد خليلعب  .158

 10 0 10 عبد عباسهللا حسين  عبد  .159

 35 10 25 عبيدة شاكر احمد  .160

 30 10 20 عثمان محمود ابراهيم كاظم  .161

 25 0 25 عزاوي جمعة محمد حسن  .162

 35 10 25 عصام حسين صالح محجوب  .163



                                            كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة تكريت

                    الدراسة الصباحية األولى/ املرحلة  قسم الكيمياء

 2018/2019ي ادة الرياضيات للعام الدراس السعي السنوي ملدرجات 

 
 

6 

 25 10 15 محمد عطا صالح حسن  .164

 35 10 25 ابر رويض يعالء حمدي ص  .165

 - - - عالء صالح حمد محمود  .166

 40 10 30 ابراهيم عالء مهدي صالح  .167

 - - - علي احمد دحام فرحان  .168

 20 10 10 محمد جاسم جبار  علي  .169

 32 10 22 علي جبار مهلهل  .170

 32 10 22 علي حامد عباس جميل  .171

 40 10 30 علي حسين خضر دلي  .172

 20 10 10 علي خالد جاسم محمد   .173

 25 10 15 علي سالم هتيمي علي  .174

 20 0 20 صالح عيس ىعلي   .175

 40 10 30 ر علي صباح عيدان جاد  .176

 13 0 13 علي طه عبد هللا حاجم  .177

 27 2 25 ر محمود علي عامر عبد القاد  .178

 - - - علي غسان خلف عبد  .179

 30 10 20 علي غني عجد  .180

 30 10 20 علي محمد احمد حمد  .181

 30 10 20 علي محمد علي عباس   .182

 43 10 33 عمار باسم حمود عفتان  .183

 22,5 10 12,5 عمر خالد سعد هللا خضر  .184

 24 10 14 عمر عباس محمد نايف  .185

 23 10 13 ين جاسم محمدعمر ياس  .186

 39 10 29 عمر ياسين عباس غافل  .187

 20 10 10 عمر يوسف محمود يحيى  .188

 35 10 25 فاضل عواد حسين عواد  .189

 44 10 34 عواد محمد ركاض  .190

 25 0 25 عيد جاسم محمد عداد  .191

 40 10 30 عيس ى مفرج ظاهر فرج  .192

 15 0 15 محمودغسان ذاكر احمد   .193

 32 10 22 ميدغسان سمير جواد محي  .194

 40 10 30 محيسنغسان محمد عبد هللا   .195

 40 10 30 غسان ناظم احمد حميد  .196
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 26 10 16 غفران محمد عبد الكريم احمد  .197

 22 10 12 فادية رعد بنيان  .198

 27 10 17 لي يونسفارس ع  .199

 28 10 18 فاروق شامل عدنان صالح  .200

 - - - محمدن فاضل عبد هللا حسي  .201

 14 0 14 فاطمة عباس صايل جراب  .202

 25 10 15 هللافاطمة قاسم محمد عبد   .203

 - - - ضيدان شطي فاضل فائز   .204

 30 10 20 قحطان يونس حسين محمد  .205

 36 10 26 كاظم شرار تميم بجاي  .206

 20 10 10 كرار احمد طالب يوسف  .207

 35 10 25 كرار محمد عطيوي ذاجر  .208

 22 10 12 نجدعا احمد خلف انكريب  .209

 28 10 18 كوجال ضاهد حسن ياسين  .210

 32 10 22 جمعة ليث منصور ابراهيم  .211

 25 10 15 مالك احمد محمد لطيف  .212

 - - - مالك هذال حمزة جواد   .213

 25 10 15 مثنى جمال صالح محيميد  .214

 44 10 34 محمد احمد محمد عبطان  .215

 23 10 13 محمد اسماعيل عباس  .216

 22 10 12 محمد جبار عبد فرحان  .217

 30 10 20 محمد جمال خضر  .218

 20 0 20 د عودة محمداممحمد ح  .219

 42 10 32 محمد حسن عبيد تمر  .220

 - - - احمد محمد رافد علي  .221

 35 10 25 ة عكالمحمد رحيم حمز   .222

 35 10 25 محمد ساجد توفيق ابراهيم  .223

 25 10 15 محمد سعيد فاضل روضان  .224

 25 0 25 محمد سالم خليل   .225

 40 10 30 ان مسير محمد شرقي راك  .226

 44 10 34 محمد عباس جمعة حسن  .227

 - - - محمد عبد الرحيم جرجيس عبد هللا  .228

 24 10 14 ظاهر عبد محمد محمد  .229
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 20 0 20 محمد عدنان عبد الرحمن  .230

 25 10 15 محمد عزت محمد خلف  .231

 7,5 0 7,5 حسن محمد علي حسين  .232

 28 0 28 عبد محمد علي محمد  .233

 30 10 20 محمد عمار يحيى  .234

 35 10 25 محمد كريم ابراهيم كاظم  .235

 32 2 30 محمد نور فالح احمد  .236

 20 10 10 محمد هادي درع صالح  .237

 27 10 17 محمد هاني نقي شريف  .238

 15 10 5 محمود سعيد علي  .239

 25 0 25 ز خليل حسنمحمود عزي  .240

 40 10 30 احمد عبد هللا غضيبمراد   .241

 24 0 24 مرتض ى شهيد كاظم  .242

 35 10 25 م صافيمرتض ى قاس  .243

 30 10 20 مريم صباح خلف حسين  .244

 22 2 20 مريم عبد الصمد مجيد محمود  .245

 25 0 25 مصطفى احمد علوان محمود  .246

 22 10 12 عبيد مصطفى رباط حسن  .247

 25 10 15 مصطفى عامر جاسم حمود  .248

 40 10 30 مصطفى مهدي كاظم لفتة   .249

 45 10 35 ثق ناجح محمد واصلمصطفى وا  .250

 28 10 18 حسين خليف نقاوهمنتظر   .251

 34 10 24 م محمدمنير رعد جسا  .252

 30 10 20 منير عباس عبد علي   .253

 20 0 20 منير نجم ذياب رمضان  .254

 32 10 22 ميسر جاسم محمد عايد  .255

 38 10 28 حسينناهدة عبد هللا صالح   .256

 40 10 30 نبا طالل علي  .257

 25 0 25 حسن نجالء حسين علي  .258

 25 10 15 ر نسرين سعيد مخلف ساي  .259

 30 10 20 عبد هللا علي  نسيم طالب  .260

 44 10 34 نصر جاسم طعيمة كاظم  .261

 39 2 37 نغم احمد محمد صالح  .262
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 30 10 20 نشول حسنحنغم نزهت   .263

 25 10 15 نكتل مجبل حمد  .264

 36 10 26 سلمان نماء خميس خماط  .265

 28 10 18 نور حسن علي حساني  .266

 30 10 20 نور رمضان زيدان حسين  .267

 - - - خلف ياسيننور عامر   .268

 34 10 24 هاب ابراهيمنور عبد الو   .269

 28 10 18 دهاجر خالد محمد عب  .270

 25 10 15 هاشم حازم كامل فنجان  .271

 - - - هبه احمد علي حسين  .272

 32 10 22 هدى خميس محمود جاعد  .273

 35 10 25 عبد هللا هدير دريد رجاء  .274

 20 0 20 هشام حسن عبيد وطبان  .275

 30 0 30 حمدهشام خضر ا  .276

 25 0 25 وائل عثمان صباح صالح  .277

 38 10 28 وداد ناصر عداي عيدان  .278

 25 0 25 محمد ورود عامر جاسم  .279

 30 0 30 وليد جاسم طعمة رحيم   .280

 33 10 23 وليد خالد حميد صالح  .281

 30 10 20 الياس احمد محمود حسين  .282

 35 10 25 ياسر تركي خلف حسين  .283

 10 0 10 سرحان ابراهيم خليل ياسين  .284

 40 10 30 يسرى عمار يسر جداع  .285

 28 10 18 يوسف ابراهيم ضاري   .286

 30 10 20 يوسف حاكم عبهول ابوحلة   .287

 25 10 15 ديوسف عزيز محمد خال  .288

 23 10 13 يوسف مؤيد محمد  .289

 38 10 28 عباس يوسف هادي ساير   .290

 34 10 24 س احمد جاسم حوانيون  .291

 35 0 35 رشيد يونس جاسم محمد  .292

  


