
 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 اسم الطالب اسم الطالب
 احمد صباح حسن محمود احمد صباح حسن محمود

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول
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  1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 ناجح 

 

 

 1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 احياء معاصر ضعيف مقبول/ضعيف 2 احياء معاصر ضعيف مقبول/ضعيف

 3 تشريح نبات  مقبول بقرار  3 تشريح نبات  مقبول بقرار 

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول بقرار 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول بقرار

 5 الحاسبات جيد  5 الحاسبات جيد 

 6 علم االرض ضعيف مقبول 6 علم االرض ضعيف مقبول

 7 علم النفس  ضعيف مقبول 7 علم النفس  ضعيف مقبول

 8 اسس التربية جيد  8 اسس التربية جيد 

 9 حقوق االنسان  مقبول بقرار  9 حقوق االنسان  مقبول بقرار 

 10 اللغة العربية مقبول  10 اللغة العربية مقبول 

 11 اللغة االنكليزية جيد  11 اللغة االنكليزية جيد 

   12    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 اسم الطالب اسم الطالب
 صالح قاسم حسين رمضان صالح قاسم حسين رمضان

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

  1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 ناجح

 

 1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 احياء معاصر ضعيف مقبول/ضعيف 2 احياء معاصر ضعيف مقبول/ضعيف

 3 تشريح نبات  1  3 تشريح نبات  1 

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول بقرار 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول بقرار

 5 الحاسبات ضعيف جيد جدا 5 الحاسبات ضعيف جيد جدا

 6 علم االرض 1  6 علم االرض 1 

 7 علم النفس  1  7 علم النفس  1 

 8 اسس التربية 1  8 اسس التربية 1 

 9 حقوق االنسان  0  9 حقوق االنسان  0 

 10 اللغة العربية 0  10 اللغة العربية 0 

 11 اللغة االنكليزية 0  11 اللغة االنكليزية 0 

   12    12 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 اسم الطالب اسم الطالب
 عبدالقادر خالد عطية عكلة عبدالقادر خالد عطية عكلة

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

  1 علم الخلية ضعيف مقبول /ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 علم الخلية ضعيف مقبول /ضعيف

 2 احياء معاصر ضعيف مقبول/ضعيف 2 احياء معاصر ضعيف مقبول/ضعيف

 3 تشريح نبات  ضعيف مقبول بقرار 3 تشريح نبات  ضعيف مقبول بقرار

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف

 5 الحاسبات متوسط  5 الحاسبات متوسط 

 6 علم االرض ضعيف مقبول/ضعيف 6 علم االرض ضعيف مقبول/ضعيف

 7 علم النفس  1  7 علم النفس  1 

 8 التربيةاسس  1  8 اسس التربية 1 

 9 حقوق االنسان  0  9 حقوق االنسان  0 

 10 اللغة العربية 0  10 اللغة العربية 0 

 11 اللغة االنكليزية 0  11 اللغة االنكليزية 0 

   12    12 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 اسم الطالب اسم الطالب
 عمر ياسين محمد حسين عمر ياسين محمد حسين

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

  1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح 

 1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 معاصراحياء  مقبول بقرار  2 احياء معاصر مقبول بقرار 

 3 تشريح نبات  مقبول بقرار  3 تشريح نبات  مقبول بقرار 

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف

 5 الحاسبات متوسط  5 الحاسبات متوسط 

 6 علم االرض ضعيف مقبول 6 علم االرض ضعيف مقبول

 7 علم النفس  مقبول  7 علم النفس  مقبول 

 8 اسس التربية متوسط  8 اسس التربية متوسط 

 9 حقوق االنسان  مقبول  9 حقوق االنسان  مقبول 

 10 اللغة العربية مقبول  10 اللغة العربية مقبول 

 11 اللغة االنكليزية مقبول بقرار  11 اللغة االنكليزية مقبول بقرار 

   12    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 اسم الطالب اسم الطالب
 غيد صالح محمد عبدهللا غيد صالح محمد عبدهللا

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

  1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 ناجح

 

 

 1 علم الخلية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 احياء معاصر ضعيف مقبول بقرار 2 احياء معاصر ضعيف مقبول بقرار

 3 تشريح نبات  1  3 تشريح نبات  1 

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف

 5 الحاسبات جيد  5 الحاسبات جيد 

 6 علم االرض 1  6 علم االرض 1 

 7 علم النفس  1  7 علم النفس  1 

 8 اسس التربية 1  8 اسس التربية 1 

 9 حقوق االنسان  0  9 حقوق االنسان  0 

 10 اللغة العربية 0  10 اللغة العربية 0 

 11 اللغة االنكليزية 0  11 اللغة االنكليزية 0 

   12    12 

                      

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   
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 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 اسم الطالب اسم الطالب
 محمد عبدهللا خلف سليمان محمد عبدهللا خلف سليمان

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول
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  1 علم الخلية مقبول 

 

 

 

 ناجح 

 

 1 علم الخلية مقبول 

 2 احياء معاصر مقبول بقرار  2 احياء معاصر مقبول بقرار 

 3 تشريح نبات  مقبول  3 تشريح نبات  مقبول 

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول /ضعيف

 5 الحاسبات متوسط  5 الحاسبات متوسط مقبول/ضعيف

 6 علم االرض ضعيف مقبول 6 علم االرض ضعيف مقبول بقرار

 7 علم النفس  مقبول  7 علم النفس  مقبول مقبول/ضعيف

 8 اسس التربية مقبول  8 اسس التربية مقبول 

 9 حقوق االنسان  متوسط  9 حقوق االنسان  متوسط 

 10 اللغة العربية جيد  10 اللغة العربية جيد 

 11 اللغة االنكليزية مقبول  11 اللغة االنكليزية مقبول 

   12    12 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع                  :                                       االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

         
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 المرحلة االولى

 الطالباسم  اسم الطالب
 يوسف سعد عبيد خلف يوسف سعد عبيد خلف

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول
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  1 علم الخلية مقبول بقرار 

 

 

 

 ناجح 

 

 1 علم الخلية بقرار مقبول 

 2 احياء معاصر ضعيف مقبول بقرار 2 احياء معاصر ضعيف مقبول بقرار

 3 تشريح نبات  ضعيف مقبول 3 تشريح نبات  ضعيف مقبول

 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف 4 كيمياء عامة  ضعيف مقبول/ضعيف

 5 الحاسبات متوسط  5 الحاسبات متوسط 

 6 علم االرض ضعيف مقبول بقرار 6 علم االرض ضعيف مقبول بقرار

 7 علم النفس  مقبول  7 علم النفس  مقبول 

 8 اسس التربية متوسط  8 اسس التربية متوسط 

 9 حقوق االنسان  جيد  9 حقوق االنسان  جيد 

 10 اللغة العربية متوسط  10 اللغة العربية متوسط 

 11 اللغة االنكليزية مقبول  11 اللغة االنكليزية مقبول 

   12    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعهد باستالم النتيجة
 8102-8102اني الموقع ادناه اتعهد باستالم بطاقة الدرجات الخاصة بالعام الدراسي 

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
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