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 / ف  162     انعذد :   

 انظٍذ يعأٌ انعًٍذ نهشؤٌٔ انعهًٍح ٔانذراطاخ انعهٍا انًؽرزو

 َرائط االيرؽاٌ انرُافظً نهطهثح انًرمذيٍٍ عهى دراطح انذكرٕراِو/ 

 ذؽٍح طٍثح .....

 ,  ذفضهكى تاالطرالو ..... 2022 – 2021طٍا َرائط انطهثح انًرمذيٍٍ عهى دراطح انذكرٕراِ نهعاو انذراطً                    

 .يع انرمذٌز                                                                

 %100انًعذل  االطى خ

 19.286 أسعد حمدي محمد انس 1

 30.714 قيس شكري اوس 2

 22.5 عواد محمد خلف اياد 3

 42.5 شاكر محمود خالد 4

 26.785 مدحت رفعت علي زهرة 5

 41.071 سلمان حمدي صباح 6

 38.571 خليل عليوي محمد 7

 23.571 احمد ياسين محمود 8

 26.643 محمد صالح محمود 9

 25.714 سعدي محمود مروه 10

 33.214 صالح حمد خلفمنير 11

 25 عبدالخالق محمد هناء 12

 44.286 حامد عبيد وصفي 13
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 انفٍشٌاء ىرئٍض لظ                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 ت ـكريـت -صالح الدين  –عراق ـال    
 Email:  edusci_dean@tu.edu.iq                                              كريتتامعة ج            

   www.tu.edu.iq                                    www.ceps.tu.edu.iq                           (42ب ) -ص            

                                      1879هاتف:     

      

 

                
 Iraq – Salahuddin - TIKRIT  
         Tikrit University         
           P.O.Box (42) 

Tel :                               
 

 

 جمهورية العراق
 ٔسارج انرعهٍى انعانً ٔانثؽس انعهًً

 ظــايعــح ذكزٌــــد

 كهٍح انرزتٍح نهعهٕو انصزفح
 

 لظى انفٍشٌاء
 

                         

 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Tikrit University 

  College of Education for Pure ScienceS  

Physics Department   

 
 

 

            2021    /     6/     22  التاريخ

 

 

 

 

 / ف  162     انعذد :   

 انظٍذ يعأٌ انعًٍذ نهشؤٌٔ انعهًٍح ٔانذراطاخ انعهٍا انًؽرزو

 دراطح انًاظظرٍزو/ َرائط االيرؽاٌ انرُافظً نهطهثح انًرمذيٍٍ عهى 

 ذؽٍح طٍثح .....

 ,  ذفضهكى تاالطرالو ..... 2022 – 2021طٍا َرائط انطهثح انًرمذيٍٍ عهى دراطح انًاظظرٍز نهعاو انذراطً                    

 .يع انرمذٌز                                                                

 

 %100انًعذل  االطى خ

 45 داؼٕر عثذهللا  رعةاشار ي 1

 34 اشٍز عثذانٓادي  ؼُشم  يذب 2

 17 اؼًذ  تذر  خهف  عثاص 3

 50 اؼًذ  ؼظٍٍ  يُصٕر  عثذهللا 4

 33 اؼًذ  طعذ  عثذ  يعٍذ  5

 48 اؼًذ  طعٍذ  اطًاعٍم  سٌذاٌ 6

 17 اؼًذ  عثذ انعثار  ؼظٍ يٓذي  7

 35 اؼًذ عثذهللا فاضم عهً  8

 26 عثذهللا  اؼًذ عذَاٌ اؼًذ 9

 28 اؼًذ عطٍح كعٕد خهف  10

 37 اؼًذ نؤي طانع ظاتز  11

 37 ارٌط طانة رٔكاٌ عثذهللا  12

 22 اسْار ذٕفٍك ظاطى يؽًذ 13

 32 االء فٕسي عهً ؼظٍ  14

 36 ايُّ طفٍاٌ عثاص ٍْٔة 15

 33 ايُّ يؽًذ عثذانؽظٍٍ عهً 16

 50 اٌاد عهً نطٍف اتزاٍْى 17

 40 اؼًذ طهًٍاٌ اٌشاٌ ؼظٍ  18

 25 اٌالف ؼٍذر صاؼة شاكز 19

 30 اًٌاٌ  عثذانًعٍذ  ؼظٍٍ اؼًذ  20

 19 اًٌٍ ْاشى يؽًذ ظاطى  21

 42 عثاص يؽًذ تارق طثٓاٌ 22

 42 عثذانزؼًٍ اطًاعٍم تظًّ ٌاطز 23

 25 ؼًادِ خانذ تهظى كاظى 24

 51 ؼًذ يؽًذ تٓاء يعٍذ 25

 35 لذٔري صانػ ذٍظٍز ؼًٍذ 26

 51 اؼًذ  اتزاٍْى ظُاٌ ؼعاب 27

 0 ؼظٍٍ يؽًٕد ؼارز طعذ 28

 16 اتزاٍْى  عطٕاٌ ؼذٌفّ طاظذ 29

 51 عهً اتزاٍْى ؼظٍٍ يذؼد 30

 34 كاظى عثذ ؼٍٍُ عهً 31

 37 خضٍز غشال خضٍز عثاص 32

 31 عثذهللا ظاطى خهف يؽًذ 33

 50 رشٍذ صالغ انذٌٍ دانٍا ٌٕطف 34

 27 طعذهللا تشٍز دٍَا عٍظى 35
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 / ف  162     انعذد :   

 45 يؽًذ صانػ دٌُا اٌاد 36

 31 اطًاعٍم اتزاٍْى رائذ ظًال 37

 39 يٍٓذي اؼًذ راٍَا تذري 38

 44 يؽًذ ؼظٍ راٍَّ دْاو 39

 30 ؼًادي ظاْز رتاب ياظذ 40

 39 عثاص فذعى رلٍّ اتزاٍْى 41

 23 ؼظٍٍ عهً رَا ؼظٌٕ 42

 29 عثذهللا اتزاٍْى رَذِ خهٍم 43

 32 عهً ؼظٍ رٔاء ؼظٍٍ 44

 39 عثذ صانػ سٌُة اؼًذ 45

 15 خهف عهً طانً صثاغ 46

 38 طهك طعاد عهً عذاي 47

 0 عهً ؼًذ طعذٌٔ ؼظٍ 48

 44 اؼًذ يظزْذ طٍُاء طاًْ 49

 43 عٍظى اؼًذ شايم خانذ 50

 31 شٓذ يٕسر طًٍٍ اتزاٍْى  51

 41 ْذال يؽًٕد شًٍاء ؼظٍٍ 52

 26 عظاف اتزاٍْى صانػ اؼًذ 53

 25 يؽظٍ ظعفز صفاء اؼًذ 54

 31 ظاطى عهً طانة ؼظٍ 55

 36 ٌؽٍى اطًاعٍم طثٍّ تٍاٌ 56

 20 يؽًذ كزٌى طٍف عًاد 57

 41 كاظى عثذ انٕاؼذ عائشّ َعى 58

 23 اؼًذ يؽظٍ عايز اؼًذ 59

 27 عهً خهف عثاص سٌٔذ 60

 34 ؼظٍٍ اتزاٍْى عثاص يُفً 61

 29 ؼًذ ظًعح عثذ انزؼًٍ  غاَى 62

 47 ظاطى شرز عثذانغفار رظة 63

 32 عاٌذ عثذانخانك عثذهللا اَض 64

 28 عثذهللا طهطاٌ عثذهللا ؼظٍٍ 65

 20 صانػ عثذانعشٌش عثذهللا يصُى 66

 32 يؽًذ طانة عصًاٌ يشتاٌ 67

 39 يؽًذ ععٍم ععٍم عهً 68

 25 ظادهللا عهً عذَاٌ ؼًذ 69

 25 يؽًذ ظاطى عهً يؽًذ 70

 34 عشأي اؼًذ عهً ْالل 71

 24 غٍذاٌ طرار عهً ٔصفً 72

 32 نطٍف عهً عًاد كزٌى 73

 50 ظاطى عٍذاٌ عًاد ْاٌض 74

 32 ؼًادي صانػ عًز ؼافع 75

 30 خهف ؼًذ عًز ؼًٍذ 76

 46 ؼظٍٍ عهً عًز رظّ 77

 43 يؽًذ ؼًٍذ عًز عاٌذ 78

 45 يؽًذ طعٍذ يؽًذ صثؽً عًز ٔنٍذ 79
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 0 ُْذي َصٍف غاَى عطا 80

 45 يؽًذ ععاض فاذٍ ؼًذاٌ 81

 28 عصًاٌ ؼًشج فاذٍ طالو 82

 0 ؼظٍٍ عهً فاطًّ ياْز 83

 22 عهً شكٕر لَٕعاكٕل ؼًذي 84

 29 الؼط طهطاٌ كزار ؼاذى 85

 34 يؽًذ ؼًذ نًٍاء خهٍم 86

 29 يؽًٕد شاكز  يؽًذ شايز 87

 25 ذٕفٍك صاتز يؽًذ  ضٍاء 88

 39 اتزاٍْى رسٔلً يؽًذ عادل 89

 29 ظاتز يشعم يؽًذ عثاص 90

 20 عشٌش يؽًذ يؽًذ عثذااليٍز 91

 31 يؽًذ ظاطى يؽًذ عثذانزساق 92

 45 عهٍٕي اؼًذ يؽًذ عثذهللا 93

 22 خهف صانػ يؽًذ عثذانُثً 94

 38 عهً ؼظٍٍ يؽًذ يٕفك 95

 32 اتزاٍْى يؽً يزِٔ لذٔري 96

 39 رشٍذ يؽًٕد يظزٔر شكز 97

 20 ّذاٌ خانص يشعاٌ ؼظٍٍ 98

 42 عثذ يعرش ظًعّ عٕاد 99

 37 ظاطى ْادي يُار ظاطى 100

 50 يصطفى صانػ يُار عثذهللا 101

 33 ؼًٕد خهف يُال ٌَٕض 102

 28 يُرٓى فارص يؽًذ ظثز 103

 41 يعٍذ غافم يُى اٌاد 104

 28 طالل يؽًٕد يٓذي  عثذانزؼًٍ 105

 34 طعًّ ؼزتً يٍظز عثاص 106

 50 عهٕاٌ زاٍْىات َارًٌاٌ يصُى 107

 27 يؽًذ عثاص َصز يٕفك 108

 37 ؼًذ ؼًٍذ ْاظز طرار 109

 0 اؼًذ عثاص ًْاو طالو 110

 35 لادر طهًٍاٌ ٌالٕذّ دأد 111

 15 ؼظٍٍ نطٍف ٌٕطف عثٍذ 112

 29 رظة يؽًذ ٌَٕض فزؼاٌ 113
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