
 8102-8102العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

         
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 عبودحمزة زياد طلفاح  عبودحمزة زياد طلفاح 

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

  1 الفقريات ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح بالعبور 

 1 الفقريات ضعيف مقبول/ضعيف

 2 تصنيف نبات ضعيف ضعيف/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف ضعيف/ضعيف

 3 علم النسج ضعيف مقبول/ضعيف 3 علم النسج ضعيف مقبول/ضعيف

 4 االجنة ضعيف مقبول/ضعيف 4 االجنة ضعيف مقبول/ضعيف

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف مقبول/ضعيف 6 االحصاء ضعيف مقبول/ضعيف

 7 الحاسبات مقبول بقرار  7 الحاسبات مقبول بقرار 

 8 االدارة التربوية مقبول بقرار  8 االدارة التربوية مقبول بقرار 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية ضعيف متوسط/ضعيف 10 اللغة االنكليزية ضعيف متوسط/ضعيف

  التحميل    التحميل  

 11 خلية ضعيف متوسط/ضعيف 11 خلية ضعيف متوسط/ضعيف

 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول/ضعيف 12 كيمياء عامة 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   



 8102-8102العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 خلف طلب علي حمود خلف طلب علي حمود

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح بالعبور
 

 

 

 

 

  1 الفقريات مقبول بقرار 

 

 

 

 

 ناجح بالعبور

 1 الفقريات مقبول بقرار 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 علم النسج ضعيف مقبول بقرار 3 علم النسج ضعيف مقبول بقرار

 4 االجنة ضعيف مقبول بقرار 4 االجنة ضعيف مقبول بقرار

 5 كيمياء حياتية ضعيف ضعيف/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف ضعيف/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف مقبول بقرار 6 االحصاء ضعيف مقبول بقرار

 7 الحاسبات جيد  7 الحاسبات جيد 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

 9 علم نفس النمو متوسط  9 علم نفس النمو متوسط 

 10 اللغة االنكليزية متوسط  10 اللغة االنكليزية متوسط 

  التحميل    التحميل  

   11    11 

   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

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 محمدسامي صطم سليمان  محمدسامي صطم سليمان 

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

  1 الفقريات مقبول 

 

 

 

 

 ناجح

 1 الفقريات مقبول 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 علم النسج ضعيف مقبول بقرار 3 علم النسج ضعيف مقبول بقرار

 4 االجنة مقبول  4 االجنة مقبول 

 5 كيمياء حياتية مقبول بقرار  5 كيمياء حياتية مقبول بقرار 

 6 االحصاء مقبول بقرار  6 االحصاء مقبول بقرار 

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية متوسط  8 االدارة التربوية متوسط 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية مقبول  10 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف

 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول/ضعيف 12 كيمياء عامة 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   



 8102-8102العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 سماح مزهر محمد مصطفى سماح مزهر محمد مصطفى

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ترقين قيد/راسب

 

 

 

 

 

 

  1 الفقريات ضعيف متوسط/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 الفقريات ضعيف متوسط/ضعيف

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 علم النسج مقبول بقرار  3 علم النسج مقبول بقرار 

 4 االجنة ضعيف مقبول بقرار 4 االجنة ضعيف بقرارمقبول 

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف متوسط 6 االحصاء ضعيف متوسط

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية مقبول بقرار  8 االدارة التربوية مقبول بقرار 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية ضعيف جيد/ضعيف 10 اللغة االنكليزية ضعيف جيد/ضعيف

  التحميل    التحميل  

 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف

 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول/ضعيف 12 كيمياء عامة 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   



 8102-8102العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

         
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 عبدالحكيم مطشر لطيف عبدالحكيم مطشر لطيف

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح 

 

 

 

 

 

  1 الفقريات ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح 

 1 الفقريات ضعيف مقبول/ضعيف

نباتتصنيف  ضعيف مقبول/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف  2 

 3 علم النسج مقبول بقرار  3 علم النسج مقبول بقرار 

 4 االجنة ضعيف مقبول/ضعيف 4 االجنة ضعيف مقبول/ضعيف

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء مقبول  6 االحصاء مقبول 

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية ضعيف مقبول 10 اللغة االنكليزية ضعيف مقبول

  التحميل    التحميل  

 11 خلية مقبول بقرار  11 خلية مقبول بقرار 

 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول بقرار 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول بقرار

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 عدنان راشد علي خلف عدنان راشد علي خلف

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

  1 الفقريات مقبول بقرار 

 

 

 

 

 ناجح

 1 الفقريات مقبول بقرار 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول

النسجعلم  ضعيف متوسط/ضعيف  3 علم النسج ضعيف متوسط/ضعيف 3 

 4 االجنة مقبول بقرار  4 االجنة مقبول بقرار 

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء مقبول بقرار  6 االحصاء مقبول بقرار 

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

 9 علم نفس النمو متوسط  9 علم نفس النمو متوسط 

 10 اللغة االنكليزية مقبول  10 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف

 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول/ضعيف 12 كيمياء عامة 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   



 8102-8102العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 حاتم خليفة عبدهللا عمر حاتم خليفة عبدهللا عمر

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح 

 

 

 

 

 

 

 

  1 الفقريات مقبول 

 

 

 ناجح

 

 

 

 1 الفقريات مقبول 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 علم النسج ضعيف مقبول بقرار 3 علم النسج ضعيف مقبول بقرار

 4 االجنة ضعيف مقبول بقرار 4 االجنة ضعيف مقبول بقرار

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف مقبول 6 االحصاء ضعيف مقبول

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية متوسط  8 االدارة التربوية متوسط 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية متوسط  10 اللغة االنكليزية متوسط 

  التحميل    التحميل  

   11    11 

   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

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 غازي محمود محمد غازي محمود محمد

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

 الثانيالدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

  1 الفقريات مقبول 

 

 

 

 

 ناجح

 1 الفقريات مقبول 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول بقرار 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول بقرار

 3 علم النسج ضعيف مقبول/ضعيف 3 علم النسج ضعيف مقبول/ضعيف

 4 االجنة بقرارمقبول   4 االجنة مقبول بقرار 

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء مقبول  6 االحصاء مقبول 

 7 الحاسبات مقبول  7 الحاسبات مقبول 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية متوسط  10 اللغة االنكليزية متوسط 

  التحميل    التحميل  

 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف 11 خلية ضعيف مقبول/ضعيف

 12 كيمياء عامة ضعيف مقبول/ضعيف 12 كيمياء عامة 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   



 8102-8102العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 مدلي جسام محمد ابراهيم مدلي جسام محمد ابراهيم

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح 

  1 الفقريات مقبول بقرار 

 

 

 

 

 ناجح 

 1 الفقريات مقبول بقرار 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 علم النسج ضعيف مقبول 3 علم النسج ضعيف مقبول

 4 االجنة ضعيف مقبول/ضعيف 4 االجنة ضعيف مقبول/ضعيف

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف مقبول 6 االحصاء ضعيف مقبول

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

النموعلم نفس  مقبول   9 علم نفس النمو مقبول  9 

 10 اللغة االنكليزية مقبول  10 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

   11    11 

   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

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 الطالباسم  اسم الطالب
 حمود مروان نجيب عبدهللا حمود مروان نجيب عبدهللا

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح 

 

  1 الفقريات ضعيف مقبول بقرار

 

 

 

 ناجح 

 

 1 الفقريات ضعيف مقبول بقرار

 2 تصنيف نبات مقبول بقرار  2 تصنيف نبات مقبول بقرار 

 3 علم النسج مقبول بقرار  3 علم النسج مقبول بقرار 

 4 االجنة ضعيف مقبول 4 االجنة ضعيف مقبول

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف متوسط 6 االحصاء ضعيف متوسط

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

 9 علم نفس النمو مقبول  9 علم نفس النمو مقبول 

 10 اللغة االنكليزية مقبول  10 اللغة االنكليزية مقبول 

  التحميل    التحميل  

   11    11 

   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

 ثانيةالمرحلة ال

  
 8102-8102العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 مها موفق صالح حسين مها موفق صالح حسين

 ةمسائيالدراسة ال ةمسائيالدراسة ال

الثاني الدور النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح 

 

 

  1 الفقريات مقبول بقرار 

 

 

 

 ناجح

 

 1 الفقريات مقبول بقرار 

 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول بقرار 2 تصنيف نبات ضعيف مقبول بقرار

 3 علم النسج ضعيف متوسط/ضعيف 3 علم النسج ضعيف متوسط/ضعيف

 4 االجنة ضعيف مقبول 4 االجنة ضعيف مقبول

 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف 5 كيمياء حياتية ضعيف مقبول/ضعيف

 6 االحصاء ضعيف متوسط 6 االحصاء ضعيف متوسط

 7 الحاسبات متوسط  7 الحاسبات متوسط 

 8 االدارة التربوية مقبول  8 االدارة التربوية مقبول 

 9 علم نفس النمو مقبول بقرار  9 علم نفس النمو مقبول بقرار 

 10 اللغة االنكليزية جيد  10 اللغة االنكليزية جيد 

  التحميل    التحميل  

   11    11 

   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   


