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 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌد جدا   متوسـط مقبول جٌـد جٌـد مقبول هاجر فنٌش رجه 104

 دور اول جداجٌد  ناجح جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   هاجر قٌس طه احمد 105

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز مقبول متوسـط مقبول متوسـط جٌـد هبة ضٌاء لطٌف عمر 106

 دور اول ــ مكمل مقبول جٌـد مقبول راسب مقبول مقبول راسب هند بالسم ٌاسٌن صالح 107

 دور اول جٌد جحنا جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌد جدا   وعد مزاحم محمد صالح 108

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌد جدا   امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌـد متوسـط ولٌد محل كاظم جدوع 109

 دور اول ــ راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب ٌقٌن مطر وٌس خضٌر 110
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 دور اول جٌد ناجح ٌـدج جٌد جدا   جٌـد متوسـط امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   ٌونس رافع عبدهللا فاضل 111

 دور اول مكمل مكمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضعٌف منار سامً بدٌوي 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3 2 3 3 2 4 2 الوحدات

   

 دٌمقراطٌة االسم ت
علم 
 الحٌوان

اللغة 
 االنكلٌزٌة

 متحجرات
فٌزٌاء 
 طبٌة

 أحصاء
كٌمٌاء 
 تحلٌلٌة

 الدور التقدٌر النتٌجة

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد سن احمد خلفاالء ح 1

 جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   ابتهاج خضر حسن علً 2
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   ابتهاج نوري طه علو 3
جٌد 
 جدا

 دور اول

 متوسـط جٌد جدا   جٌـد متوسـط ابو بكر محمد عبود 4
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 متوسـط مقبول جٌـد مقبول جٌـد احرار عزٌز كرٌم 5
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح متوسـط

 متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   احمد صالح عبٌد 6
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد جحنا متوسـط امتٌاز

 امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز احمد طه عبد الرزاق 7
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌد جدا  
جٌد 
 جدا

 دور اول

 مقبول جٌـد مقبول متوسـط احمد عفر منفً سحل 8
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌـد

 متوسـط جٌد جدا   مقبول جٌـد احمد محمود جاسم محمد 9
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز

 مقبول متوسـط راسب مقبول متوسـط مقبول مقبول اسامة عباس دنان 10
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد اسراء عمر بهجت شاكر 11
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد اسماء احمد حسن حمود 12
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد اسماء خلٌل ٌاسٌن صالح 13
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد امتٌاز

 متوسـط امتٌاز جٌـد جٌد جدا   افتخار عبدالرحمن ثابت 14
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 جٌـد متوسـط جٌد جدا   لمقبو امتٌاز افنان خالد شكر 15
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول
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 دور اول امتٌاز ناجح جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امنة غالب كاظم 16

 دور اول ــ مكمل ضعٌف  جٌـد مقبول  ضعٌف جٌـد ضعٌف ضعٌف انفال صالح حسٌن عبود 17

 جٌـد جٌد جدا   جٌـد امتٌاز اوراس جودت حازم عبد 18
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز متوسـط جٌد جدا   متوسـط امتٌاز اٌة فاروق طلفاح 19
جٌد 
 جدا

 دور اول

 جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد اٌالف اركان جاسم محمد 20
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول

 لم ٌسلم براءة الذمة ارق حسن علًاٌمان ط 21

 متوسـط مقبول جٌد جدا   مقبول متوسـط اٌمن جاسم محمد خلف 22
جٌد 
 جدا  

 متوسـط
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   اٌناس نكتل محمود 23
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد
جٌد 
 جدا

 دور اول

 متوسـط امتٌاز جٌـد جٌد جدا   اٌه جمال مرعً حسن 24
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول امتٌاز

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز اٌه عبدالغنً محمد 25
جٌد 
 جدا

 دور اول

 متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد اٌه فاضل نوري محمود 26
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد

 مقبول جٌد جدا   مقبول جٌد جدا   مطر رواكباسم راٌد  27
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح متوسـط

 متوسـط مقبول امتٌاز مقبول جٌد جدا   بشائر ثائر نزال 28
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح جٌـد

 لدور او جٌد ناجح متوسـط امتٌاز جٌـد مقبول امتٌاز جٌد جدا   جٌـد بشرى جاسم محمد جاسم 29

 متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز بٌداء نزهان محمود عبد 30
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد امتٌاز
جٌد 
 جدا

 دور اول

 جٌد جدا   امتٌاز متوسـط جٌد جدا   تبارك مثنى محمد جمعة 31
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد امتٌاز
جٌد 
 جدا

 دور اول

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز ازامتٌ جٌـد امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جنان حمٌد مطر ناٌف 32
جٌد 
 جدا

 دور اول

 مقبول جٌـد متوسـط متوسـط حمزة حسٌن عباس 33
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد امتٌاز

 دور اول ــ مكمل مقبول متوسـط مقبول  ضعٌف مقبول  ضعٌف متوسـط حمزة مطر محمد عبدالرحمن 34

 جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   حنٌن محمد خلف 35
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد

 امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز حنٌن وعد زكري حسن 36
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول ــ مكمل  ضعٌف جٌـد متوسـط مقبول امتٌاز مقبول جٌـد خالد خلٌل ابراهٌم محمد 37

 دور اول جٌد ناجح جٌـد امتٌاز جٌـد متوسـط طمتوسـ جٌـد جٌـد دالٌا حمد خلف جاسم 38

 مقبول مقبول متوسـط مقبول جٌد جدا   دٌانا خالد علً 39
جٌد 
 جدا  

 مقبول
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 متوسـط جٌد جدا   متوسـط امتٌاز دٌنا علً حمد نامس 40
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز

 اولدور   جداجٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز ـدجٌ امتٌاز رسل حمد نامس طالل 41
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 جٌـد مقبول جٌد جدا   متوسـط جٌـد رقٌة علً حمد ٌوسف 42
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح متوسـط

 دور اول متوسط ناجح مقبول امتٌاز متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط رنٌن صالح محمد اسماعٌل  43

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   راء عدنان عبد خلفزه 44

 متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌد جدا   زهرة عزٌز احمد شهاب 45
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح متوسـط

 جٌـد مقبول مقبول امتٌاز زٌنب احمد اسماعٌل 46
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز امتٌاز جٌـد امتٌاز متوسـط جٌد جدا   زٌنة مزعل حمد ذاوي 47

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد جٌـد مقبول جٌـد مقبول جٌد جدا   سارة تركً خلف شهاب 48

 متوسـط جٌد جدا   متوسـط امتٌاز سارة عبد القادر غالً 49
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح دجٌـ امتٌاز

 متوسـط مقبول جٌد جدا   مقبول جٌـد سالً رٌاض خمٌس ابراهٌم 50
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح مقبول

 متوسـط جٌد جدا   مقبول جٌـد سجى سلمان رؤوف مجٌد 51
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد

 لم ٌسلم براءة الذمة سراج ٌقضان حسن 52

 8102/8102راسب للعام الدراسً  سن خلفسعد ضامن ح 53

 ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌـد جٌد جدا   سهام احمد نجم 54
جٌد 
 جدا

 دور اول

 مقبول جٌـد مقبول مقبول جٌد جدا   مقبول مقبول سٌف سعد احمد 55
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 دور اول ــ مكمل ضعٌف  امتٌاز متوسـط ولمقب جٌد جدا   مقبول متوسـط شاجوان ازاد احمد فالمرز 56

 امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌـد جٌد جدا   شمس جاسم صباح 57
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد
جٌد 
 جدا

 دور اول

 جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   شهد رعد مجٌد سعٌد 58
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 وسـطمت امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز شٌماء هاشم علً 59
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد مقبول مقبول جٌد جدا   مقبول متوسـط صادق هندي احمد فاضل 60

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد مقبول متوسـط امتٌاز مقبول مقبول صدٌقة محمد حسن كلش 61

 دور اول متوسط ناجح متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط امتٌاز متوسـط متوسـط صفا زٌدون مال هللا 62

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد امتٌاز متوسـط جٌد جدا   مقبول جٌـد صهٌب براء منذر 63

 دور اول ــ مكمل مقبول جٌـد مقبول مقبول جٌـد  ضعٌف جٌـد عامر فتحً مجبل 64

 دور اول ــ مكمل  ضعٌف متوسـط جٌـد مقبول مقبول مقبول مقبول عبد الرحمن حمادعذاب 65

 متوسـط امتٌاز جٌـد جٌد جدا   عبد هللا منعم ابراهٌم 66
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول جٌـد

 متوسـط جٌـد مقبول متوسـط عبدالكرٌم راضً خالد خلف 67
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح متوسـط جٌـد

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط د جدا  جٌ متوسـط جٌـد عبدالكرٌم سبهان دخٌل 68
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 دور اول مقبول ناجح مقبول متوسـط مقبول مقبول جٌـد مقبول مقبول عبدالملك عبدالعظٌم ابراهٌم 69

 متوسـط جٌـد امتٌاز متوسـط متوسـط فاضل محمود فاضل حسن 70
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   فاطمة اوس سوٌدان عبدهللا 71
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح مقبول

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط فاهم عامر جسام محمد 72

 متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   فراس عٌسى محمد عزاوي 73
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول جٌـد

 جٌـد امتٌاز جٌـد جٌد جدا   فرند محمد موسى عبٌد 74
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول ــ مكمل مقبول متوسـط مقبول مقبول جٌد جدا   ضعٌف  جٌـد كرار حٌدر عسكر حسن 75

 جٌـد مقبول جٌد جدا   متوسـط متوسـط لٌث عبدهللا شفٌق منصور 76
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح مقبول

 دور اول متوسط ناجح مقبول متوسـط متوسـط مقبول جٌد جدا   مقبول جٌـد مارٌه مازن غالً عٌسى 77

 دور اول ــ مكمل مقبول مقبول مقبول ضعٌف  متوسـط ضعٌف  مقبول محمد احمد طارق شفٌق 78

 ناجح ا  جٌد جد امتٌاز امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   محمد احمد طه بكر 79
جٌد 
 جدا

 دور اول

 ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز متوسـط امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز محمد رعد كتاب علٌوي 80
جٌد 
 جدا

 دور اول

 متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد محمد عبدهللا مداح مطر 81
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد

 وسـطمت جٌد جدا   متوسـط جٌـد محمد عوض احمد عطٌه 82
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد امتٌاز

 دور اول ــ مكمل  ضعٌف مقبول متوسـط مقبول جٌد جدا   مقبول جٌـد محمد محمود علً فرحان 83

 جٌـد متوسـط امتٌاز مقبول جٌد جدا   مرٌم عادل خلٌفه عبٌد 84
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 جٌـد متوسـط امتٌاز لمقبو جٌد جدا   مرٌم عامر سفٌان طه 85
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز جٌـد متوسـط جٌد جدا   مقبول جٌـد مرٌم كاظم جواد حسن 86

 دور اول جٌد ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد مشتاق حسن محمود ارحٌم 87

 مقبول جٌـد جٌـد مقبول  جٌد جدا   مقبول دجٌـ مصطفى متعب عبدهللا 88
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌـد منار عادل السٌد عبده 89
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 متوسـط جٌد جدا   مقبول جٌـد مها خلدون حامد محمود 90
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد

 دور اول جٌد ناجح مقبول امتٌاز جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط ٌـدج ندى علً محمد 91

 مقبول جٌد جدا   متوسـط متوسـط نرمٌن عبدالواحد خلٌفه 92
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح مقبول

 متوسـط امتٌاز متوسـط جٌد جدا   نغم متعب علً محمود 93
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد

 دور اول امتٌاز ناجح جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز امتٌاز ور الدٌن ولٌد سامً مطرن 94
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 دور اول ــ مكمل  ضعٌف متوسـط مقبول مقبول امتٌاز متوسـط جٌـد نور رعد عبدالوهاب 95

 اول دور جٌد ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد نور ستار حمد حمٌد 96

 ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز نور لطٌف عمر مهدي 97
جٌد 
 جدا

 دور اول

 جٌـد مقبول جٌد جدا   مقبول جٌد جدا   نور محمود حسٌن عاصً 98
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح متوسـط

 جٌـد امتٌاز متوسـط جٌـد نور نضٌر ٌونس عبد 99
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح سـطمتو امتٌاز

 مقبول جٌـد مقبول امتٌاز هاجر فنٌش رجه 100
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 متوسـط امتٌاز متوسـط جٌد جدا   هاجر قٌس طه احمد 101
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد

 متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد هبة ضٌاء لطٌف عمر 102
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول

 مقبول جٌـد جٌـد مقبول جٌـد مقبول جٌد جدا   هند بالسم ٌاسٌن صالح 103
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 ناجح جٌـد جٌـد امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌـد جٌد جدا   هٌام حاتم سلطان 104
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز امتٌاز دجٌـ جٌد جدا   جٌـد امتٌاز وعد مزاحم محمد صالح 105

 ناجح متوسـط امتٌاز امتٌاز جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد ولٌد محل كاظم جدوع 106
جٌد 
 جدا

 دور اول

 ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   ٌونس رافع عبدهللا فاضل 107
جٌد 
 جدا

 دور اول

 

 أ.م.د.سعيد ماهر لفته                                                 م.د.علي محمد عبد          

 مقرر قسم علوم الحياة                                                      رئيس قسم علوم الحياة 


