
 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 احسان صابر عيسى حنطو احسان صابر عيسى حنطو

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مستوفي  2 طفيليات مستوفي 

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف

 4 فسلجة الحيوان ضعيف مقبول 4 فسلجة الحيوان ضعيف مقبول

 5 اختياري مقبول بقرار  5 اختياري مقبول بقرار 

 6 المناعة مقبول بقرار  6 المناعة مقبول بقرار 

 7 قياس وتقويم مستوفي  7 قياس وتقويم مستوفي 

 8 مشروع بحث مستوفي  8 مشروع بحث مستوفي 

 9 مشاهدة وتطبيق مستوفي  9 مشاهدة وتطبيق مستوفي 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 اسامة شمس عدنان اسماعيل اسامة شمس عدنان اسماعيل

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح         

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات 0 0 2 طفيليات 0 0

 3 فسلجة النبات 0 0 3 فسلجة النبات 0 0

 4 فسلجة الحيوان 0 0 4 فسلجة الحيوان 0 0

 5 اختياري 0 0 5 اختياري 0 0

 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف

 7 قياس وتقويم 0 0 7 قياس وتقويم 0 0

 8 مشروع بحث 0 0 8 مشروع بحث 0 0

 9 مشاهدة وتطبيق 0 0 9 مشاهدة وتطبيق 0 0

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 اوس ابراهيم علي محمد اوس ابراهيم علي محمد

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات ضعيف مقبول/ضعيف 2 طفيليات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 فسلجة النبات 0  3 فسلجة النبات 0 

 4 فسلجة الحيوان 0  4 فسلجة الحيوان 0 

 5 اختياري 0  5 اختياري 0 

 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف

 7 قياس وتقويم 0  7 قياس وتقويم 0 

 8 مشروع بحث 0  8 مشروع بحث 0 

 9 مشاهدة وتطبيق 0  9 مشاهدة وتطبيق 0 

  التحميل    التحميل    

 10 مجاميع نباتية مقبول بقرار  01 مجاميع نباتية مقبول بقرار 

   00    00 

                     

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع           :                                              االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 براء دهام محمد عبد براء دهام محمد عبد

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 ناجح

 

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مقبول بقرار  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات مقبول بقرار  3 فسلجة النبات مقبول بقرار 

 4 فسلجة الحيوان مقبول  4 فسلجة الحيوان مقبول 

 5 اختياري متوسط  5 اختياري متوسط 

 6 المناعة ضعيف مقبول بقرار 6 المناعة ضعيف مقبول بقرار

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث جيد  8 مشروع بحث جيد 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 تماره سليم احريز محمد تماره سليم احريز محمد

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مقبول بقرار  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات 0  3 فسلجة النبات 0 

 4 فسلجة الحيوان 0  4 فسلجة الحيوان 0 

 5 اختياري 0  5 اختياري 0 

 6 المناعة ضعيف متوسط/ضعيف 6 المناعة ضعيف متوسط/ضعيف

 7 قياس وتقويم 0  7 قياس وتقويم 0 

 8 مشروع بحث 0  8 مشروع بحث 0 

 9 مشاهدة وتطبيق 0  9 مشاهدة وتطبيق 0 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 دعاء عدنان احمد عبدهللا دعاء عدنان احمد عبدهللا

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات ضعيف متوسط/ضعيف 2 طفيليات ضعيف متوسط/ضعيف

النباتفسلجة  مقبول بقرار  3 فسلجة النبات مقبول بقرار   3 

 4 فسلجة الحيوان ضعيف مقبول بقرار 4 فسلجة الحيوان ضعيف مقبول بقرار

 5 اختياري ضعيف مقبول/ضعيف 5 اختياري ضعيف مقبول/ضعيف

 6 المناعة ضعيف متوسط/ضعيف 6 المناعة ضعيف متوسط/ضعيف

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث متوسط  8 مشروع بحث متوسط 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

 10 المجاميع النباتية مقبول بقرار  01 المجاميع النباتية مقبول بقرار 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع                                    :                     االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 رشا جبار فياض علي رشا جبار فياض علي

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

مجهريةأحياء  ضعيف مقبول/ضعيف  1  

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات ضعيف مقبول/ضعيف 2 طفيليات ضعيف مقبول/ضعيف

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف

 4 فسلجة الحيوان ضعيف مقبول/ضعيف 4 فسلجة الحيوان ضعيف مقبول/ضعيف

 5 اختياري مقبول بقرار  5 اختياري بقرارمقبول  

 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث متوسط  8 مشروع بحث متوسط 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

 10 فطريات  ضعيف مقبول/ضعيف 01 فطريات  ضعيف مقبول/ضعيف

 00 مجاميع نباتية مقبول بقرار  00 مجاميع نباتية 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   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 رفل عبد علي نجم رفل عبد علي نجم

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات ضعيف متوسط/ضعيف 2 طفيليات ضعيف متوسط/ضعيف

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف

 4 فسلجة الحيوان مقبول  4 فسلجة الحيوان مقبول 

 5 اختياري مقبول بقرار  5 اختياري مقبول بقرار 

 6 المناعة ضعيف مقبول بقرار 6 المناعة ضعيف مقبول بقرار

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث جيد  8 مشروع بحث جيد 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع                                             :            االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالالمرحلة 

 اسم الطالب اسم الطالب
 ساهرة حميد خلف عبدهللا ساهرة حميد خلف عبدهللا

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات 0 0 2 طفيليات 0 0

 3 فسلجة النبات 0 0 3 فسلجة النبات 0 0

 4 فسلجة الحيوان 0 0 4 فسلجة الحيوان 0 0

 5 اختياري 0 0 5 اختياري 0 0

 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف

 7 قياس وتقويم 0 0 7 قياس وتقويم 0 0

 8 مشروع بحث 0 0 8 مشروع بحث 0 0

 9 مشاهدة وتطبيق 0 0 9 مشاهدة وتطبيق 0 0

  التحميل    التحميل    

 10 فطريات ضعيف مقبول بقرار 01 فطريات ضعيف مقبول بقرار

 00 مجاميع نباتية ضعيف مقبول/ضعيف 00 مجاميع نباتية 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   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 عدنان مزحم لطيف هندي عدنان مزحم لطيف هندي

 مسائيةالالدراسة  يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مقبول بقرار  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول بقرار 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول بقرار

 4 فسلجة الحيوان مقبول  4 فسلجة الحيوان مقبول 

 5 اختياري مقبول بقرار  5 اختياري مقبول بقرار 

 6 المناعة مقبول بقرار  6 المناعة مقبول بقرار 

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث متوسط  8 مشروع بحث متوسط 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 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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 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 علي احمد علي غضيب علي احمد علي غضيب

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مقبول بقرار  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات مقبول  3 فسلجة النبات مقبول 

 4 فسلجة الحيوان ضعيف متوسط/ضعيف 4 فسلجة الحيوان ضعيف متوسط/ضعيف

 5 اختياري ضعيف مقبول/ضعيف 5 اختياري ضعيف مقبول/ضعيف

 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف

 7 قياس وتقويم متوسط  7 قياس وتقويم متوسط 

 8 مشروع بحث جيد  8 مشروع بحث جيد 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

 10 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف 01 فطريات ضعيف متوسط/ضعيف

 00 وراثة مقبول بقرار  00 وراثة 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   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 مرفت نجاح عبدهللا محي الدين مرفت نجاح عبدهللا محي الدين

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف متوسط/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف متوسط/ضعيف

 2 طفيليات بقرار مقبول  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف

 4 فسلجة الحيوان مقبول  4 فسلجة الحيوان مقبول 

 5 اختياري متوسط  5 اختياري متوسط 

 6 المناعة مقبول  6 المناعة مقبول 

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث مقبول   8 مشروع بحث مقبول  

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 مصعب عبدهللا طه حسين عبدهللا طه حسينمصعب 

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مقبول بقرار  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف

 4 فسلجة الحيوان ضعيف متوسط/ضعيف 4 فسلجة الحيوان ضعيف متوسط/ضعيف

 5 اختياري بقرارمقبول   5 اختياري مقبول بقرار 

 6 المناعة مقبول بقرار  6 المناعة مقبول بقرار 

 7 قياس وتقويم متوسط  7 قياس وتقويم متوسط 

 8 مشروع بحث ضعيف مقبول 8 مشروع بحث ضعيف مقبول

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

 10 المجاميع النباتية ضعيف مقبول بقرار 01 المجاميع النباتية ضعيف بقرارمقبول 

 00 تشريح مقارن ضعيف مقبول/ضعيف 00 تشريح مقارن 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   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 هيثم مناور نجم عبدهللا هيثم مناور نجم عبدهللا

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 ناجح

 

 

مجهريةأحياء  ضعيف مقبول/ضعيف  1 

 2 طفيليات مقبول  2 طفيليات مقبول 

 3 فسلجة النبات مقبول بقرار  3 فسلجة النبات مقبول بقرار 

 4 فسلجة الحيوان مقبول   4 فسلجة الحيوان مقبول  

 5 اختياري مقبول  5 اختياري مقبول 

 6 المناعة مقبول  6 المناعة مقبول 

وتقويمقياس  جيد   7 قياس وتقويم جيد  7 

 8 مشروع بحث جيد جدا  8 مشروع بحث جيد جدا 

 9 مشاهدة وتطبيق مقبول  9 مشاهدة وتطبيق مقبول 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع                                    :                     االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 وائل اسماعيل رزوقي سلمان وائل اسماعيل رزوقي سلمان

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات مقبول بقرار  2 طفيليات مقبول بقرار 

 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف 3 فسلجة النبات ضعيف مقبول/ضعيف

 4 فسلجة الحيوان ضعيف متوسط/ضعيف 4 فسلجة الحيوان ضعيف متوسط/ضعيف

 5 اختياري ضعيف مقبول/ضعيف 5 اختياري ضعيف مقبول/ضعيف

 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف 6 المناعة ضعيف مقبول/ضعيف

 7 قياس وتقويم جيد  7 قياس وتقويم جيد 

 8 مشروع بحث متوسط  8 مشروع بحث متوسط 

 9 مشاهدة وتطبيق جيد  9 مشاهدة وتطبيق جيد 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 ياسر وليد خالد مجيد ياسر وليد خالد مجيد

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 

 ناجح
 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات 0  2 طفيليات 0 

 3 فسلجة النبات 0  3 فسلجة النبات 0 

 4 فسلجة الحيوان 0  4 فسلجة الحيوان 0 

 5 اختياري 0  5 اختياري 0 

 6 المناعة مقبول بقرار  6 المناعة مقبول بقرار 

 7 قياس وتقويم 0  7 قياس وتقويم 0 

 8 مشروع بحث 0  8 مشروع بحث 0 

وتطبيقمشاهدة  0  9 مشاهدة وتطبيق 0   9 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   



 2018-2019العام الدراسي 
 

 جامعة تكريت 

للعلوم كلية التربية 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

         
 2018-2019العام الدراسي 

 

 جامعة تكريت 

كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

 قسم علوم الحياة

 رابعةالمرحلة ال

 اسم الطالب اسم الطالب
 يوسف طارق زايد عجيل يوسف طارق زايد عجيل

 مسائيةالدراسة ال يةلمسائالدراسة ا

الثاني الدور  النتيجة

 والتكميلي

الثاني الدور  النتيجة ت المادة الدور األول

 والتكميلي

 ت المادة الدور األول

 

 

 

 

 

 ناجح

 

 

 

 

 

 

  1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 

 

 

 

 ناجح

 1 أحياء مجهرية ضعيف مقبول/ضعيف

 2 طفيليات 0  2 طفيليات 0 

 3 فسلجة النبات 0  3 فسلجة النبات 0 

 4 فسلجة الحيوان 0  4 فسلجة الحيوان 0 

 5 اختياري 0  5 اختياري 0 

 6 المناعة 0  6 المناعة 0 

 7 قياس وتقويم 0  7 قياس وتقويم 0 

 8 مشروع بحث 0  8 مشروع بحث 0 

 9 مشاهدة وتطبيق 0  9 مشاهدة وتطبيق 0 

  التحميل    التحميل    

   01    10 

   00    00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

  .وأتحمل كافة التبعات المترتبة علي في خالف ذلك
 

التوقيع:                                                         االسم   


