
 المناعة عملي /الشهر الثانيالمادة :         2019  - 2018       الثالثة جامعة تكريت / كلية الطب البيطري /المرحلة

 
 ت

 المالحظات 100امتحان الشهر االول  درجات  اسم الطالب الكامل

 كتابة   رقما  

  خمسون فقط 50 االء خالد محمود  1

  فقط سبعه وخمسون  57 احمد خالد احمد 2

  ستون فقط فقط 60 ايالف مجيد احمد 3

  اربعه وسبعون فقط  74 احمد عيسى نصيف 4

  ثمان ثالثون فقط 38 تبارك عبدالرحمن احمد 5

  خمسون فقط  50 حسن فاضل حسن 6

  اربعه وثمانون فقط 84 حمزة حازم كريم  7

  سبعون فقط 70 دعاء هيثم محمد  8

  اربعه وتسعون فقط 94 رونق ياسين حميد 9

  اثنان وثمانون فقط 82 زينب عامر خلف 10

  واحد وثمانون فقط       81 سارة بشير حسن 11

  اثنان وستون فقط 62 شهد علي صباح  12

  ثالثه وتسعون فقط 93 شيالن عبدالسالم احمد 13

  سته وخمسون فقط 56 عطية  عبدا لرحمن عبدا لقادر 14

  اربعه وستون فقط 64 عمر صفاء خليل 15

   مؤجله عهد عامر طه 16

  ثمانون فقط  80 غزوان علي حسن 17



 

 

 

 اسم وتوقيع رئيس الفرع              اسم وتوقيع أستاذ المادة                                                                 

 ا.م . د حال محمد مجيد              ا.م . د حال محمد مجيد
 

  خمسه وسبعون فقط 75 فراس قصي حميد 18

  اثنان وسبعون فقط 72 فواز خالد وليد  19

  اثنان وستون فقط 62 محمد سمير كريم 20

  اثنان وستون فقط 62 محمد صباح حسن 21

  ثالثة وثمانون فقط 83 مريم مؤيد ناجي 22

  ثمانية وثمانون فقط  88 مصطفى سامر محمد  23

  واحد وتسعون فقط 98 موسى دخيل حسن 24

  ستون فقط 60 نبراس عبدالكريم عبدهللا 25

  واحد وسبعون فقط   71 مصلح محمد حمدان  26

  ثالث وثمانون فقط 83 هديل قصي ذاكر 27

  وثمانون فقطخمسه  85 محمد سعود نجم 28

  تسعه وستون فقط 69 سلوان اسماعيل مخلف 29

  خمسون  فقط 50 علي عمر علي رحيل 30

  تسعه وخمسون فقط 59 مرتضى عباس عبد الوهاب 31

  عشره فقط 10 نجود عزيز حمد 32

  خمسه وثمانون فقط 85 نهاد اسماعيل فرهود 33

  اثنان وخمسون فقط  52 ثابت كريم عداي 34

  ثالثة وأربعون فقط 43 ورود  نبيل قاسم 35


