
 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالالمرحلة 

 اسم الطالب اسم الطالب
 بسام محمد عليوي عباس بسام محمد عليوي عباس

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

  ناجح 

 

  1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 ناجح 

 

 1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 2 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف 2 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف

 3 الوراثة مقبول  3 الوراثة مقبول 

 4 البيئة وتلوث مقبول بقرار  4 البيئة وتلوث مقبول بقرار 

 5 المجاميع النباتية مقبول بقرار  5 المجاميع النباتية مقبول بقرار 

 6 الحشرات  مقبول بقرار  6 الحشرات  مقبول بقرار 

 7 منهج البحث ضعيف مقبول 7 منهج البحث ضعيف مقبول

 8 ارشاد وصحة نفسية جيد  8 ارشاد وصحة نفسية جيد 

 9 طرائق تدريس مقبول  9 طرائق تدريس مقبول 

االنكليزية اللغة ضعيف مقبول  01 اللغة االنكليزية ضعيف مقبول 01 

  التحميل    التحميل  

 10 تصنيف نبات مقبول بقرار  10 تصنيف نبات مقبول بقرار 

   01    01 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 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

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 ابراهيم خلف ابراهيم حسين حسين ابراهيم خلف ابراهيم

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

  1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 2 فطريات ضعيف مقبول بقرار 2 فطريات ضعيف مقبول بقرار

 3 الوراثة مقبول بقرار  3 الوراثة مقبول بقرار 

 4 البيئة وتلوث 1  4 البيئة وتلوث 1 

 5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 الحشرات  مقبول   6 الحشرات  مقبول  

 7 منهج البحث ضعيف مقبول بقرار 7 منهج البحث ضعيف مقبول بقرار

 8 ارشاد وصحة نفسية 1  8 ارشاد وصحة نفسية 1 

 9 طرائق تدريس 1  9 طرائق تدريس 1 

 01 اللغة االنكليزية مقبول بقرار  01 اللغة االنكليزية مقبول بقرار 

  التحميل    التحميل  

   10    10 

   01    01 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 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

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 سحر حميد محمد صالح سحر حميد محمد صالح

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح 

  1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول بقرار

 

 

 

 

 ناجح 

 1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول بقرار

 2 فطريات ضعيف مقبول/ضعيف 2 فطريات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 الوراثة ضعيف متوسط/ضعيف 3 الوراثة ضعيف متوسط/ضعيف

 4 البيئة وتلوث مقبول  4 البيئة وتلوث مقبول 

 5 المجاميع النباتية مقبول بقرار  5 المجاميع النباتية مقبول بقرار 

 6 الحشرات  ضعيف مقبول 6 الحشرات  ضعيف مقبول

 7 منهج البحث ضعيف مقبول/ضعيف 7 منهج البحث ضعيف مقبول/ضعيف

 8 ارشاد وصحة نفسية مقبول  8 ارشاد وصحة نفسية مقبول 

 9 طرائق تدريس مقبول بقرار  9 طرائق تدريس مقبول بقرار 

 01 اللغة االنكليزية مقبول  01 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

   10    10 

   01    01 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .التبعات المترتبة علي في خالف ذلكوأتحمل كافة 
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

التربية للعلوم كلية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 سيف سعد علي محمود سيف سعد علي محمود

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة األولالدور 

 

 

 

 

 

 ناجح بالعبور

  1 تشريح مقارن  ضعيف ضعيف/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح بالعبور

 1 تشريح مقارن  ضعيف ضعيف/ضعيف

 2 فطريات ضعيف مقبول/ضعيف 2 فطريات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 الوراثة ضعيف مقبول/ضعيف 3 الوراثة ضعيف مقبول/ضعيف

 4 البيئة وتلوث متوسط  4 البيئة وتلوث متوسط 

 5 المجاميع النباتية مقبول  5 المجاميع النباتية مقبول 

 6 الحشرات  مقبول  6 الحشرات  مقبول 

 7 منهج البحث مقبول بقرار  7 منهج البحث مقبول بقرار 

 8 ارشاد وصحة نفسية جيد  8 ارشاد وصحة نفسية جيد 

 9 طرائق تدريس مقبول  9 طرائق تدريس مقبول 

 01 اللغة االنكليزية مقبول  01 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

 10 علم النسج ضعيف مقبول بقرار 10 علم النسج ضعيف مقبول بقرار

 01 كيمياء حياتية مقبول بقرار  01 كيمياء حياتية مقبول بقرار 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .ذلكوأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف 
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 الحياة قسم علوم

 ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 عباس محمود عبيس تركي عباس محمود عبيس تركي

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

  1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 2 فطريات ضعيف  مقبول/ضعيف 2 فطريات ضعيف  مقبول/ضعيف

 3 الوراثة ضعيف مقبول/ضعيف 3 الوراثة ضعيف مقبول/ضعيف

 4 البيئة وتلوث مقبول  4 البيئة وتلوث مقبول 

 5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 الحشرات  ضعيف مقبول بقرار 6 الحشرات  ضعيف مقبول بقرار

 7 منهج البحث ضعيف مقبول/ضعيف 7 منهج البحث ضعيف مقبول/ضعيف

 8 ارشاد وصحة نفسية متوسط  8 ارشاد وصحة نفسية متوسط 

 9 طرائق تدريس ضعيف مقبول 9 طرائق تدريس ضعيف مقبول

 01 اللغة االنكليزية مقبول  01 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

 10 علم النسج ضعيف مقبول 10 علم النسج ضعيف مقبول

 01 تصنيف نبات مقبول بقرار  01 تصنيف نبات مقبول بقرار 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .ذلك وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف
 

التوقيع:                                                         االسم   



 8102-8102العام الدراسي 
 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 علوم الحياةقسم 

 ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 مضر سعيد عباس محمد مضر سعيد عباس محمد

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح 

  1 تشريح مقارن  مقبول بقرار 

 

 

 

 

 ناجح 

 1 تشريح مقارن  مقبول بقرار 

 2 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف 2 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف

 3 الوراثة مقبول بقرار  3 الوراثة مقبول بقرار 

 4 البيئة وتلوث مقبول  4 البيئة وتلوث مقبول 

النباتيةالمجاميع  ضعيف مقبول بقرار  5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول بقرار 5 

 6 الحشرات  ضعيف مقبول/ضعيف 6 الحشرات  ضعيف ضعيف

 7 منهج البحث ضعيف مقبول 7 منهج البحث ضعيف مقبول

 8 ارشاد وصحة نفسية جيد  8 ارشاد وصحة نفسية جيد 

 9 طرائق تدريس مقبول بقرار  9 طرائق تدريس مقبول بقرار 

 01 اللغة االنكليزية مقبول  01 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

   10    10 

   01    01 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 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

 ثالثةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 احمد ابراهيم عَكةميزر  ميزر احمد ابراهيم عَكة

 يةمسائالدراسة ال يةمسائالدراسة ال

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح 

  1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح 

 1 تشريح مقارن  ضعيف مقبول/ضعيف

 2 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف 2 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف

 3 الوراثة ضعيف مقبول/ضعيف 3 الوراثة ضعيف مقبول/ضعيف

 4 البيئة وتلوث مقبول  4 البيئة وتلوث مقبول 

 5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 المجاميع النباتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 الحشرات  مقبول بقرار  6 الحشرات  مقبول بقرار 

 7 منهج البحث ضعيف مقبول بقرار 7 منهج البحث ضعيف مقبول بقرار

 8 ارشاد وصحة نفسية متوسط  8 ارشاد وصحة نفسية متوسط 

 9 طرائق تدريس ضعيف مقبول 9 طرائق تدريس ضعيف مقبول

 01 اللغة االنكليزية مقبول  01 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

 10 تصنيف نبات  ضعيف مقبول بقرار 10 تصنيف نبات  ضعيف مقبول بقرار

 01 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 01 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع                               :                          االسم   


