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 3 3 3 3 3 3 الوحدات  

  

 التقدير  النتيجة فسلجة احياء مجهرية  بيئة احياء مجهرية فطريات بيئة عام وراثة أنسجة االسم  ت

 ــ مكمل مقبول جيـد ضعيف قبولم ضعيف مقبول احمد ابراهيم عاصي 1

 جيد ناجح جيـد متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد احمد خلف عبد هللا 2

 جيد ةناجح متوسـط جيـد متوسـط متوسـط جيـد جيد جدا   اسيا علي عبد السالم 3

 مقبول ةناجح جيـد متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط اصالة ناصر سامي 4

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول سـطمتو افراح بحر محمود 5

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط امنة ثامر مجيد 6

 جيد ةناجح جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيد جدا   جيد جدا   انفال فرمان اسماعيل 7

 مقبول ةاجحن مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط انوار عبد الجليل 8

 جيد ةناجح جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد امتياز اية احمد محمد 9

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جيـد جيـد اية حسين سعيد 10

11 
ايالف اسماعيل 

 حسين
 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد

 ةناجح جيد جدا   جيـد د جدا  جي جيـد جيد جدا   جيد جدا   بشائر جمعة مطلك 12
جيد 
 جدا

 جيد ةناجح جيـد متوسـط جيـد جيـد جيد جدا   جيـد تبارك جاسم خلف 13

 متوسط ةناجح جيـد متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد تسنيم عوام قحطان 14

 ــ مكمل ضعيف مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف حسين علي حسين 15

 جيد ةناجح جيـد جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   حفصة قاسم موسى 16

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط ختام عبد الكريم جاسم 17

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط رشا فريد كريم 18

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط جيـد مقبول جيـد جيـد رهان فارس محمد 19

20 
زينب عبد الغفور 

 رحيم
 ــ مكملة ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف

 جيد ةناجح متوسـط جيـد متوسـط متوسـط جيـد جيد جدا   زينب فيصل حسين 21

 جيد ةناجح جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد زينة اسعد صفر 22

 جيد ةجحنا متوسـط مقبول جيـد جيـد جيـد جيد جدا   زينة يونس معيوف 23

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط سارة بديع عبد هللا 24

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جيـد متوسـط سارة سمير داود 25

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد سارة نائب احمد 26

 ــ ةمكمل متوسـط متوسـط ضعيف مقبول ضعيف مقبول سماح ازهر  محمود 27

 جيد ةناجح امتياز متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد سندس هيثم صالح 28

 ــ ةمكمل متوسـط ضعيف جيـد متوسـط متوسـط جيـد شجن فارس داود 29

 جيد ةناجح جيـد جيـد جيـد مقبول جيد جدا   جيد جدا   شهد حماد مطر 30

 متوسط ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول جيـد طمتوسـ ضيف عطا هللا عمر 31

 متوسط ةناجح جيـد متوسـط متوسـط متوسـط جيـد متوسـط طيبة ضياء ممدوح 32

 متوسط ناجح جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد متوسـط عبد هللا علي مطلك 33

 جيد ناجح جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيد جدا   جيـد عصام رعد سعد 34



 جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد هاء كوادعمر ب 35

 جيد ةناجح جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد جيـد فاتن عماد صالح 36

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد فرح هايل صالح 37

 سطمتو ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط الزم حمادي بحر 38

39 
ليلى محمد عبد 

 المطلب
 ةناجح جيد جدا   جيـد امتياز جيـد امتياز جيد جدا  

جيد 
 جدا

 متوسط ةناجح مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط لينا رعد فوزي 40

 جيد ناجح جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط جيد جدا   جيـد محمد احمد صابر 41

 متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط متوسـط محمد جالل دولت 42

 متوسط ةناجح جيـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط جيد جدا   مروة دحام صبحي 43

 متوسط ةناجح جيـد متوسـط مقبول مقبول جيـد متوسـط نبع ياسر نزهان 44

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد ندى ضياء صغير 45

 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط د اسماعيلنور احم 46

 جيد ةناجح جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط امتياز جيـد نور اسكندر حسن 47

48 
نورس نصرت عبد 

 هللا
 متوسط ةناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جيـد متوسـط

 ــ ةمكمل سـطمتو مقبول ضعيف مقبول متوسـط ضعيف هدى يحيى اسماعيل 49

 جيد ةناجح متوسـط متوسـط جيـد مقبول جيـد جيد جدا   هناء سامي كامل 50

51 
هوازن عبد اللطيف 

 عبد الكريم
 ــ ةمكمل مقبول مقبول ضعيف متوسـط جيـد مقبول

52 
عيسى عبد الجادر 

 عيسى
 ــ مكمل ضعيف مستوفي   مستوفي مستوفي  مستوفي   مستوفي
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