
 2019-2018م( للفصل الدراسي األول نتائج طلبة قسم علوم الحياة المرحلة الرابعة )فرع االحياء العا

   3 3 3 3 3 3 الوحدات 

حشرات  االسم  ت
 طبية

بايولوجي  مناعة
 جزيئي

تحليالت 
 مرضية

معالجة 
 مياه

غدد صم 
 وهرمونات

 التقدير  النتيجة

 جيد ناجحة جيـد جيـد متوسـط مقبول جيـد جيد جدا   ابرار كريم ضاري  1

 ضعيف مكمل جيـد مقبول ضعيف ضعيف متوسـط متوسـط احمد خالد خلف  2

 جيد ناجحة امتياز جيـد جيـد متوسـط جيد جدا   جيد جدا   أريج مظهر خلف  3

اسماء سلطان محمد  4
 فاضل 

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط متوسـط ضعيف متوسـط جيد جدا  

 مقبول ناجحة جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط أميره حسن عاصي  5

انور عبدالغني  6
 محمود خلف

 ضعيف مكمل متوسـط متوسـط ضعيف مقبول مقبول جيـد

 متوسط ناجحة جيد جدا   متوسـط مقبول مقبول متوسـط جيد جدا   ايمان احمد ناجي 7

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط مقبول ضعيف مقبول جيـد ايمان سوري هنوني 8

 متوسط ناجحة جيد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جيـد تيما قصي حاتم  9

جهينة عبدالكريم  10
 عبدالعزيز

 ضعيف مكمله جيـد مقبول متوسـط ضعيف متوسـط جيـد

 ضعيف مكمل متوسـط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول حمد خميس حمود 11

 ضعيف مكمل متوسـط متوسـط مقبول يفضع متوسـط جيـد حيدر  عبدالستار ندا 12

 ضعيف مكمله متوسـط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول دعاء زياد برع 13

 جيد ناجحة جيد جدا   متوسـط متوسـط مقبول جيد جدا   جيد جدا   دعاء مشعان رميض 14

راويه محمود حميد  15
 خليل الجبوري

 جيد حةناج جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط جيد جدا   امتياز

روان حسن محمد  16
 عمر

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط جيد جدا   جيد جدا  

ريا اركان حمود  17
 عبدهللا

 ضعيف مكمله متوسـط متوسـط ضعيف ضعيف متوسـط متوسـط

 ضعيف مكمله متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف متوسـط متوسـط ريم عبدالرحمن  18

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   سارا سعران عبيد 19

 جيد ناجحة جيد جدا   متوسـط متوسـط مقبول جيد جدا   جيد جدا   سحر فيصل شالش 20

شريف نايف ابراهيم  21
 ناصر

 جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيد جدا  

 جيد ناجحة جيد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط جيد جدا   امتياز صفا سليمان خلف 22

ضحى احمد صابر  23
 عبدالعزيز

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط مقبول ضعيف جيـد جيد جدا  

علي عبدهللا محمود  24
 علي

 ضعيف مكمل متوسـط متوسـط ضعيف ضعيف مقبول جيـد

علي عزاوي عبدهللا  25
 حميد

 ضعيف مكمل متوسـط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول

 ضعيف مكمل متوسـط مقبول ضعيف ضعيف مقبول جيـد محمد مدلول كردي 26

محمود عبدهللا  27
 سلطان

 ضعيف مكمل متوسـط مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول

 ضعيف مكمل متوسـط متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف جيـد مصطفى ماجد خليل 28

 ضعيف مكمل مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول متوسـط مصعب نجيب مطلك 29

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط امتياز جيد جدا   حمودمنار طالب م 30

منى حبيب حسين  31
 حمد

 ضعيف مكمله جيد جدا   متوسـط متوسـط ضعيف مقبول جيد جدا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضعيف مكمله جيد جدا   مقبول متوسـط ضعيف متوسـط جيد جدا   نبأ عبدهللا عزاوي  32

 ضعيف مكمله متوسـط متوسـط لمقبو ضعيف متوسـط جيد جدا   نور احمد خليل  33

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط مقبول ضعيف مقبول جيـد نورا محمد خضيري 34

هاجر حارث  35
 عبدالمطلب محمد

 جيد ناجحة امتياز جيـد جيـد مقبول امتياز امتياز

جيد  ناجحة امتياز جيـد جيـد جيـد جيد جدا   امتياز هنادي صالح علي  36
 جدا

هوازن احمود خالد  37
 عبدالحميد

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط مقبول ضعيف متوسـط امتياز

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط مقبول ضعيف متوسـط ضعيف هوى حسن عفات  38

 ضعيف مكمله جيـد متوسـط متوسـط ضعيف متوسـط جيد جدا   وهج موفق صباح 39

 ــ ناجحة مستوفي ستوفيم مستوفي مقبول مستوفي مستوفي شفيقة مرتضى عمر 40



 2019-2018طلبة قسم علوم الحياة المرحلة الرابعة )احياء مجهرية( للفصل الدراسي األول  نتائج

 

 3 3 3 3 3 3 الوحدات  

احياء  االسم  ت

مجهرية 

 غذائية

بكتريا 

 مرضية
بايولوجي 

 جزيئي
تصنيف 

 بكتريا
 التقدير  لنتيجةا فايروسات مناعة

اسيـل ياسين  1

 ابراهيم
 ضعيف مكمله متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول

اقــبال مهند  2

 سلمان 
 ضعيف مكمله متوسـط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط متوسـط جيد جدا   امــل عايد فهد  3

تقــوى بابان  4

 عبدهللا
 ضعيف مكمله متوسـط مقبول ضعيف مقبول يفضع متوسـط

حــارث كمال  5

 مهدي
جيد  ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد امتياز

 جدا

دعــاء حمود  6

 صالح
 ضعيف مكمله جيـد متوسـط ضعيف متوسـط متوسـط جيـد

رسل محمد  7

 حسن 
 متوسط ناجحة جيـد متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جيـد

وح ريم ممد 8

 هوير
 متوسط ناجحة جيـد متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط

سرور محمود  9

 حماد
 جيد ناجحة جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد جيد جدا  

سما مثنى  10

 مرعي
 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط جيـد امتياز

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد مقبول مقبول متوسـط جيد جدا   سمر نبيل لزام 11

 جيد ناجحة جيد جدا   متوسـط متوسـط مقبول متوسـط جيد جدا   شعاع رعد طلب 12

شفاء محمد  13

 نامس
 جيد ناجحة جيـد متوسـط متوسـط متوسـط جيـد جيـد

شيرين احمد  14

 خماس
 ضعيف مكمله جيد جدا   جيـد ضعيف مقبول متوسـط جيد جدا  

 ضعيف مكمل متوسـط متوسـط ضعيف متوسـط متوسـط متوسـط علي هيثم صالح 15

غفران عدنان  16

 جايد
 جيد ناجحة جيـد جيـد جيـد مقبول متوسـط جيـد

فاطمه احمد  17

 حمدون
 ضعيف مكمله متوسـط مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول

فاطمه قاسم  18

 شعبان عبود
 ضعيف مكمله متوسـط مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول

لؤي عارف  19

 حسن
 ضعيف مكمل متوسـط متوسـط ضعيف مقبول ولمقب متوسـط

 متوسط ناجح جيـد متوسـط مقبول متوسـط متوسـط جيـد ليث اياد ظاهر 20

جيد  ناجح امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتيازمصطفى زياد  21



 جدا عايد

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   جيد جدا   منه هللا جمال 22

 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد متوسـط مقبول جيـد جيد جدا   مهل احمد كيتو 23

ميادة صالح  24

 الدين
 جيد ناجحة جيد جدا   جيـد جيـد جيـد متوسـط جيـد

جيد  ناجحة امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز هبة عالء راجي 25

 جدا

هدى عبدالهادي  26

 حسين
 ضعيف مكمله جيـد متوسـط ضعيف مقبول مقبول جيـد

وئام سعيد  27

 صالح 
جيد  ناجحة امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز

 جدا

سهى فرج  28

 عليان
 ضعيف  مكمله مستوفي   مستوفي مستوفي   ضعيف مستوفي   مستوفي 

سرور سعد  29

 مزهر
 ضعيف همكمل مستوفي   مستوفي  ضعيف مستوفي مستوفي   مستوفي 
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