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 2018-2017للعام الدراسي  الفصل الدراسي الثانيامتحان  نتائج 
 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 النتيجة قسمال اسم الطالب ت  
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  اثير احمد صالح خضر   1
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  اريج ظافر عبدالحميد يعقوب   2
ُُُُُمعيدة إسالميتاريخ ماجستير  اسالم ثابت اسود سالم   3  ُ 
ُُُُُمعيدة إسالميتاريخ ماجستير  بشائر زهير خالد نجرس   4  ُ 
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  تارة قاسم محمد صمد   5
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  تغريد خالد عبدالكريم طه   6
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  داليا سالم حكمت محمد   7
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  احمد علي قادر  ريزين  8
 ناجح إسالميتاريخ ماجستير  زياد طارق عبداهلل حسين  9

 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  ساره بكر رمضان خلف   11
ُُُُمعيد إسالميتاريخ ماجستير  سالم كاظم سليم عبيد   11  ُ 
 ناجحة إسالميتاريخ ماجستير  شيالن طارق صفو عبود   12
 ناجح إسالميتاريخ ماجستير  صالح أحمد خلف محمد  13
 ناجح إسالميتاريخ ماجستير  ضرغام محمد حسن حبيب   14
ُناجح إسالميتاريخ ماجستير  عبدالحليم احمد محمود حسين   15
ُناجح إسالميتاريخ ماجستير  عبدالرحمن مرهون زهوان   16
ُُُُُمعيدة إسالميتاريخ ماجستير  علياء احمد مظهور حبيب   17  ُُ
ُناجح إسالميتاريخ ماجستير  محمد مولود محمد خضور   18
ُناجح إسالميتاريخ ماجستير  مؤيد علي عبد حميد  19
ُناجحة إسالميتاريخ ماجستير  نهاد عبد اهلل محمود خلف   21
ُناجحة تدريس عامةطرائق  فال حازم حسين علي  21
ُناجحة تدريس عامةطرائق  سمية زيدان خلف  22
ُناجحة تدريس عامةطرائق   وفاء ناجي حمد  23
ُناجحة تدريس عامةطرائق  رسل جاسم محمد  24
ُناجحة تدريس عامةطرائق  اسماء ضامن مخلف  25
ُناجحة تدريس عامةطرائق  فاتن علوم محمد علي  26
ُناجحة تدريس عامةطرائق  االء سعدي فهد  27
ُُمعيد تدريس عامةطرائق  علي غازي مغامس  28
ُناجحة تدريس عامةطرائق  ميس الريم مازن صالح  29
ُناجحة تدريس عامةطرائق  رواء حمد محمد  31
ُناجح تدريس عامةطرائق  محمد باقر جبار  31
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ُناجحة تدريس عامةطرائق  اروى حماد خليل  32
ُناجحة تدريس عامةطرائق  سحر عبد الكريم جميل  33
ُناجحة تدريس عامةطرائق  رقية صالح الدين شاكر  34
ُناجحة تدريس عامةطرائق  علياء صفاء اسماعيل  35
ُناجح تدريس عامةطرائق  عبود محمدكمال   36
ُمكملُ التربوية والنفسيةالعلوم  عباس عبد الرحمن جاسم  37
ُناجحة التربوية والنفسيةالعلوم  مها نفوس محمد  38
ُمكمل التربوية والنفسيةالعلوم  شهاب رمضان صالح  39
ُمكمل التربوية والنفسيةالعلوم  اشرف حامد جديع  41
ُناجح التربوية والنفسيةالعلوم  عمر وليد عبد الحميد  41
ُمكمل التربوية والنفسيةالعلوم  صقر ابراهيم خليل  42
ُناجحة التربوية والنفسيةالعلوم  حميد رشيدسيناء   43
ُمكمل التربوية والنفسيةالعلوم  اوس عطية احمد  44
ُناجحُُ الكيمياء احمد حاجم سلطان عجيل  45
 ناجح الكيمياء انفال طالب احمد جاسم  46

 ناجح الكيمياء اية جاسم محمد حسين  47

 ناجح الكيمياء حمزه رياض حبيب حسين  48

 مكملة الكيمياء خوله سالم محمد عبداهلل  49

 ناجح الكيمياء صفا محمود شوكت محمود  51

 ناجح الكيمياء غادة نصيف جاسم محمد  51

 ناجح الكيمياء كمال ياسين علي نجم  52

 ناجح الكيمياء ميثم محمد بكر حسن  53

ُناجحة الحياةعلوم  مريم طارق دحام  54
ُناجحة الحياةعلوم  ريام غني احمد  55
ُناجحة الحياةعلوم  هناء عطية سلمان  56
ُناجحة الحياةعلوم  شهد ناطق عزت  57
ُناجحة الحياةعلوم  حاتم فوزي شهباء  58
ُناجحة الحياةعلوم  سارة صالح جاسم  59
ُناجحة الحياةعلوم  ايناس داود ارميض  61
ُناجحة الحياةعلوم  حنان ماجد محمد  61
ُناجحة الحياةعلوم  مروة محمد مديد  62
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ُناجح الحياةعلوم  ماجد حميد سلمان  63
ُناجحة الحياةعلوم  رفل نجم عبداهلل  64
ُناجحة الحياةعلوم  منى عبد الكريم حسن  65
ُناجحة الحياةعلوم  سحر لطف اهلل احمد  66
ُناجحة الحياةعلوم  ضمياء خلف ياسين  67
ُناجح الحياةعلوم  عبداهلل منصور معد  68
ُناجح الحياةعلوم  غالب ابراهيم تركي  69
ُناجح الحياةعلوم  قيصر ذياب احمد  71

 


