
 
 

 لطباجامعة تكريت / كلية 

 فرع الكيمياء الحياتية
 

  2018/  2017جستير للعام الدراسي درجات الكورس االول لطلبة الما

 المواد الدراسية ت

 االسماء
 النتيجة اللغة االزنكلييية االحصاء الحياتي الفسلجة اتزنييماال سريريةكيمياء حياتية  كيمياء متقدم  عامةكيمياء ال

 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد جدا   احمد عبد الجبار حميد 1
يد جدا  ج جيد جدا   بيداء لطيف حميد 2 ةناجح امتياز جيد جيد جدا   جيد جدا متوسط   
 ناجح جيد متوسط جيد جدا   جيد متوسط جيد جيد جدا عايد منحي طالق 3
ةمكمل جيد جدا متوسط جيد جدا   متوسط ضعيف متوسط جيد ين لقمان جمعةڤئه  4  
ةناجح جيد امتياز جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   سجى عبد القادر حسين 5  
د جدا  جي جيد جدا   كاروان علي محمد 6  مكمل متوسط جيد جدا جيد جدا   جيد ضعيف 
 مكمل متوسط ضعيف جيد جدا   متوسط ضعيف متوسط جيد ساالر عزيز ايوب 7
ةناجح جيد جدا متوسط امتياز جيد متوسط جيد جدا امتياز هبة حسن ابراهيم 8  
 مكمل متوسط جيد جدا جيد متوسط ضعيف متوسط جيد جدا امير هادي عبيس 9

 ناجح جيد جيد جدا امتياز جيد متوسط جيد جدا   امتياز اثير رشيد عطية 10
 مكمل متوسط متوسط امتياز متوسط ضعيف جيد جدا   امتياز محمد طالل داود 11
 ناجح جيد متوسط جيد جدا متوسط متوسط متوسط جيد محمد عيسى موسى 12
 مكمل جيد متوسط جيد متوسط ضعيف جيد جيد محمد عامر محمد 13
ةمكمل جيد جيد جيد متوسط ضعيف متوسط جيد زينة علي عواد 14  
جدا جيد دالور ابراهيم احمد 15  مكمل متوسط جيد جيد جدا   جيد ضعيف جيد 
ةمكمل جيد جيد جيد جدا   متوسط ضعيف متوسط جيد آمال كامل ابراهيم 16  
 ناجح جيد متوسط جيد جدا   متوسط جيد جدا جيد جيد حسين سعيد مسعود 17

 

      

 موزعة كما يلي: وحدة ( ) الكورس االول (  14)  لمواد الدراسية الختصاص الماجستيرلالوحدات  مجموع -1مالحظة //       

 اللغة االزنكلييية احصاء حياتي الفسلجة اتازنييم سريرية كيمياء  متقدمكيمياء ال عامةكيمياء 

2 3 3 2 2 1 1 
 

                    

 

 

 م.م. هاشم عبد الستار جبار
 عضوا  ومقررا  

  أ.م.د. معتز صباح أحميد
 عضوا  

 خضير عباس خضير. دم.أ. 
 عضوا  

 احمد سالم شهابأ.د.  
 رئيس اللجنة العلمية

 أ.م.د. صالح عطيه علو 
 عميد الكلية

 



 

 لطباجامعة تكريت / كلية 

 فرع الكيمياء الحياتية

 

  2018/  2017درجات الكورس االول لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي 

 المواد الدراسية ت

 االسماء
 النتيجة اللغة االزنكلييية تغذيةال اتمزنيياال سريريةكيمياء حياتية  كيمياء متقدم  عامةكيمياء ال

 ناجح ا  جيد جد جيد جدا   متوسط متوسط متوسط امتياز محمود خليل ابراهيم 1

 ناجحة جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد ا  جيد جد منال عبد المنعم ابراهيم 2

 مكمل جيد جيد متوسط ضعيف متوسط امتياز هيثم احمد عبد علي 3

 

 وحدة ( ) الكورس االول ( موزعة كما يلي:  13)  الدكتوراهلمواد الدراسية الختصاص لالوحدات  مجموع -1مالحظة // 

 اللغة االزنكلييية تغذيةال اتزنييماال سريرية كيمياء  متقدمكيمياء  عامةكيمياء 

3 3 2 3 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 م.م. هاشم عبد الستار جبار
 عضوا  ومقررا  

  أ.م.د. معتز صباح أحميد
 عضوا  

 خضير عباس خضير. دم.أ. 
 عضوا  

 دسالم شهاب احمأ.د.  
 رئيس اللجنة العلمية

 أ.م.د. صالح عطيه علو 
 عميد الكلية

 


