
 
 
 
 
  

رئٛص ٔعضٕا انهجُح االيتذاَٛح                                                                                             عضٕا انهجُح االيتذاَٛح                      

و. دطاٌ ْاد٘ خٕرشٛذ                                                                                                     و. دخٛم دطٍٛ دذر٘                      

 6102-6106/ للعام الدراسً   الدور االول الكورس االول كلٌة الطب البٌطري جامعة تكرٌت الولىالمرحلة ا 

 ت
 
 

 اسم الطالب الكامل
 حقوق تشرٚخ ادٛاء كٌمٌاء

ادارة 
 حٌوان

 انكلٌزي
 

 النتٌجة حاسبات
 

 لمالحظاتا

  يكًم يتٕضظ ضعٛف يتٕضظ ايتٛاز يمثٕل يتٕضظ جٛذ االء خانذ يذًٕد  0

  َاجخ جذا جٛذ يتٕضظ يتٕضظ ايتٛاز يمثٕل جذا جٛذ ايتٛاز ادًذ خانذ ادًذ 6

جذاضعٛف  ضعٛف جذا ضعٛف جذا ادًذ ضتار عثذانجثار  3 اجذ جٛذ    يكًم جٛذ ضعٛف ضعٛف 

  يكًم يمثٕل ضعٛف ضعٛف جذا جٛذ ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا ادًذ عثذ األيٛر صثار  4

  َاجخ يطتٕفٙ يمثٕل يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يتٕضظ يمثٕل ادًذ دمحم خهٛف  )و( 5

جذا جٛذ ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا ارشذ يشعاٌ ضعذٌٔ  6   يكًم ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا 

  يكًم جٛذ يتٕضظ يمثٕل جٛذ ضعٛف جٛذ يمثٕل اضتثرق ضعٕد يجٕل  7

جذا جٛذ يمثٕل ايتٛاز ضعٛف يمثٕل يتٕضظ اٚالف يجٛذ ادًذ 8 جذا جٛذ    يكًم 

  َاجخ جٛذ جٛذ يمثٕل ايتٛاز يمثٕل يتٕضظ جٛذ تثارن عثذانردًٍ ادًذ 9

جذاضعٛف  جطاو عثذانهطٛف جطاو  10   يكًم يتٕضظ ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف جذا 

  يكًم ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف ايتٛاز ضعٛف يمثٕل يتٕضظ دطٍ فاضم دطٍ 11

  يكًم يمثٕل يمثٕل يمثٕل يمثٕل ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف جذا ياْر ادًذ عهٕاٌ  12

جذا جٛذ ضعٛف جذا يمثٕل ضعٛف جذا دًسج إَر عطكر  13 جذا جٛذ يمثٕل ضعٛف    يكًم 

  يكًم يتٕضظ ضعٛف ضعٛف جٛذ ضعٛف جذا ضعٛف ضعٛف دًسج دازو كرٚى  14

جذا جٛذ يمثٕل يتٕضظ ايتٛاز دعاء ْٛثى دمحم  15   َاجخ ايتٛاز ايتٛاز يتٕضظ 

  يكًم يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يمثٕل ضعٛف يطتٕفٙ رٚاب فارش رٚاب 16

جذا جٛذ رَٔك ٚاضٍٛ دًٛذ 17 جذا جٛذ جٛذ يمثٕل جٛذ  جذا جٛذ جٛذ    َاجخ 

  يكًم يتٕضظ جٛذ ضعٛف يمثٕل ضعٛف ضعٛف يتٕضظ انسْراء يثُٗ دمحم  18

جذا جٛذ جٛذ زُٚة عاير خهف 19   َاجخ ايتٛاز ايتٛاز جٛذ ايتٛاز جٛذ 

جذا جٛذ جٛذ جٛذ ايتٛاز جٛذ جٛذ ايتٛاز ضارج تشٛر دطٍ 20   َاجخ 

  يكًم يطتٕفٙ يتٕضظ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ ضعٛف ضعٛف ضفٛاٌ ياْر جاضى  21

  يكًم جٛذ يتٕضظ يمثٕل ايتٛاز ضعٛف يمثٕل جٛذ شٓذ عهٙ صثاح  22

جذا جٛذ يمثٕل يتٕضظ يتٕضظ شٛالٌ عثذانطالو ادًذ 23 جذا جٛذ جٛذ    َاجخ جٛذ 

جذا جٛذ شًٛاء تاضى دمحم 24 جذا جٛذ يمثٕل يتٕضظ ايتٛاز يتٕضظ يتٕضظ    َاجخ 

  يكًم يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ ضعٛف يطتٕفٙ يمثٕل صالح تذر نطٛف 25

  يكًم جٛذ يمثٕل ضعٛف جذا جٛذ ضعٛف جذا ضعٛف جذا يمثٕل عثذانعسٚس خانذ تذٕٚ٘ 26
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جذا جٛذ يمثٕل ضعٛف جٛذ عثذانمادر عثذانردًٍ  27   يكًم يتٕضظ ضعٛف ضعٛف 

  يكًم يمثٕل ضعٛف جذا ضعٛف ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا عبدهللا شاكر محمود 28

  يكًم جٛذ يتٕضظ ضعٛف يتٕضظ ضعٛف يمثٕل يتٕضظ عًر جاضى دًاد٘  29

جذا جٛذ يمثٕل ضعٛف يمثٕل عًر صفاء خهٛم 30   يكًم جٛذ جذا جٛذ ضعٛف 

  َاجخ جٛذ يتٕضظ يتٕضظ جٛذ يمثٕل يتٕضظ جٛذ جذا عٓذ عاير طّ 31

جذا جٛذ يمثٕل يمثٕل ضعٛف غسٔاٌ عهٙ دطٍ 32   يكًم يتٕضظ يمثٕل يمثٕل 

  يكًم يتٕضظ يتٕضظ يتٕضظ يتٕضظ ضعٛف يمثٕل يتٕضظ فاطًح زٚاد يذًٕد 33

جذا جٛذ جٛذ جٛذ جٛذ فراش لصٙ دًٛذ 34 جذا جٛذ يتٕضظ  جذا جٛذ    َاجخ 

  َاجخ جٛذ جذا جٛذ جٛذ ايتٛاز جٛذ جٛذ جٛذ فٕاز خانذ ٔنٛذ  35

  َاجخ ايتٛاز ايتٛاز ايتٛاز ايتٛاز ايتٛاز ايتٛاز ايتٛاز يصطفٗ دطٍ كٛٓاٌ 36

  يكًم يتٕضظ يمثٕل ضعٛف جذا ضعٛف ضعٛف جذا يمثٕل يمثٕل دمحم اَص عثذانخانك 37

3
8 

  يكًم يتٕضظ ضعٛف ضعٛف جٛذ يمثٕل ضعٛف ضعٛف دمحم ضًٛر كرٚى

3
9 

  يكًم ايتٛاز ضعٛف ضعٛف جذا يتٕضظ ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا دمحم صانخ يطهٕب

4
1 

جذا جٛذ ضعٛف ضعٛف ضعٛف دمحم صثاح دطٍ   يكًم يتٕضظ ضعٛف جذا يمثٕل 

4
0 

جذا جٛذ يتٕضظ جٛذ ايتٛاز يرٚى راكر يذًٕد   َاجخ جٛذ جذا يتٕضظ يتٕضظ 

4
6 

  يكًم جٛذ ضعٛف يمثٕل جٛذ يتٕضظ يتٕضظ جٛذ جذا يرٚى يؤٚذ َاجٙ

4
3 

  يكًم يمثٕل ضعٛف ضعٛف يتٕضظ ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف يصطفٗ خهف شعٛة

  يكًم يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ ضعٛف جذا ضعٛف ضعٛف جذا ثذانفتاحعيصطفٗ رايٙ  44

جذا جٛذ جٛذ جذا جٛذ جٛذ يصطفٗ ضاير دمحم  45   َاجخ جٛذ يتٕضظ جٛذ 

  يكًم يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يطتٕفٙ يمثٕل ضعٛف يُٓذ عثذهللا يخهف  46

جذا جٛذ ضعٛف جذا ضعٛف جذا يمثٕل يُٓذ ٚاضٍٛ دًٕد 47   يكًم يتٕضظ يمثٕل ضعٛف جذا 

  َاجخ جٛذ جذا يتٕضظ يتٕضظ ايتٛاز جٛذ ايتٛاز جٛذ جذا يٕضٗ دخٛم دطٍ 48
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جذا جٛذ ضعٛف جذا يتٕضظ يمثٕل يٛادج عاير ضهطاٌ 49   يكًم يمثٕل ضعٛف يمثٕل 

5
1 

  َاجخ جٛذ جذا يتٕضظ يتٕضظ جٛذ يتٕضظ يتٕضظ يتٕضظ عثذهللاَثراش عثذانكرٚى 

  يكًم يتٕضظ يمثٕل ضعٛف جٛذ ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا ْاشى عٕدج شٛاع 50

جذا ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف جذا ٕٚضف اتراْٛى دطٍٛ و 56   يكًم ضعٛف ضعٛف جذا ضعٛف جذا 

  َاجخ جٛذ جذا جٛذ يتٕضظ جٛذ جٛذ يمثٕل جٛذ جذا ادًذ عٛطٗ اَصٛف  53

  يكًم يمثٕل ضعٛف يمثٕل جٛذ يتٕضظ يمثٕل يتٕضظ يصهخ دمحم دًذاٌ  )و( 54

  َاجخ جٛذ يتٕضظ يمثٕل ايتٛاز يتٕضظ يتٕضظ جٛذ جذا ْذٚم لصٙ راكر 55

جذا جٛذ جٛذ ايتٛاز ايتٛاز جٛذ ايتٛاز دمحم ضعٕد َجى 56   َاجخ ايتٛاز 

  يكًم جٛذ جذا يمثٕل يمثٕل ضعٛف جذا ضعٛف جذا ضعٛف ضعٛف )و(ٚاضٍٛ دمحم رجة   52

  يكًم يطتٕفٙ يتٕضظ يطتٕفٙ يطتٕفٙ ضعٛف يطتٕفٙ يطتٕفٙ ثاتت كرٚى عذا٘ 58

  راضثح غٛاب غٛاب غٛاب غٛاب غٛاب غٛاب غٛاب دأد َذٖ جعفر 59

        يمثٕل  اتراْٛى خهف يذًم 61

       يمثٕل   يٓذ٘ يذًهّ جاضى ًَرِ 60

       يمثٕل   كرار عثذهللا يذًم 66

       يتٕضظ   ضرٖ تشٛر شاكر يذًهح 63

         ضعٛف يصطفٗ اتراْٛى يذًم 64

65           

66           

66           

67           


