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 3 3 3 3 3 3 الوحدات

   

 فطرٌات بٌئة عام وراثة انسجة االسم ت
بٌئة احٌاء 
 مجهرٌة

فسلجة احٌاء 
 مجهرٌة

 الدور التقدٌر النتٌجة

 دور اول ــ مكمل مقبول جٌـد ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول احمد ابراهٌم عاصً 1

 لم ٌسلم براءة ذمة احمد خلف عبد هللا 2

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد جٌد جدا   اسٌا علً عبد السالم 3

 دور اول مقبول ناجح جٌـد متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط اصالة ناصر سامً 4

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط افراح بحر محمود 5

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط امنة ثامر مجٌد 6

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   انفال فرمان اسماعٌل 7

 دور اول مقبول ناجح مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط انوار عبد الجلٌل 8

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد امتٌاز اٌة احمد محمد 9

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جٌـد جٌـد اٌة حسٌن سعٌد 10

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد اٌالف اسماعٌل حسٌن 11

 دور اول جٌد جدا ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   بشائر جمعة مطلك 12

 دور اول جٌد ناجح جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد تبارك جاسم خلف 13

 دور اول متوسط ناجح جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد تسنٌم عوام قحطان 14

 دور اول ــ مكمل ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف حسٌن علً حسٌن 15

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   حفصة قاسم موسى 16

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط ختام عبد الكرٌم جاسم 17

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط رشا فرٌد كرٌم 18

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط جٌـد مقبول جٌـد جٌـد رهان فارس محمد 19

 لم ٌسلم براءة ذمة زٌنب عبد الغفور رحٌم 20

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد جٌد جدا   زٌنب فٌصل حسٌن 21

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد جٌـد زٌنة اسعد صفر 22

 دور اول جٌد ناجح متوسـط مقبول جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   زٌنة ٌونس معٌوف 23
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 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط سارة بدٌع عبد هللا 24

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جٌـد متوسـط سمٌر داودسارة  25

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد سارة نائب احمد 26

 دور اول ــ مكمل متوسـط متوسـط ضعٌف مقبول مقبول مقبول سماح ازهر  محمود 27

 دور اول جٌد ناجح امتٌاز متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد سندس هٌثم صالح 28

 دور اول متوسط ناجح متوسـط ضعٌف جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد شجن فارس داود 29

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌـد مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   شهد حماد مطر 30

 دور اول متوسط ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول جٌـد متوسـط ضٌف عطا هللا عمر 31

 دور اول متوسط ناجح جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط طٌبة ضٌاء ممدوح 32

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط عبد هللا علً مطلك 33

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌد جدا   جٌـد عصام رعد سعد 34

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد عمر بهاء كواد 35

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد فاتن عماد صالح 36

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد فرح هاٌل صالح 37

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط الزم حمادي بحر 38

 دور اول جٌد جدا ناجح جٌد جدا   جٌـد امتٌاز جٌـد امتٌاز جٌد جدا   لٌلى محمد عبد المطلب 39

 دور اول متوسط ناجح مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط لٌنا رعد فوزي 40

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد محمد احمد صابر 41

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

 دور اول متوسط ناجح جٌـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط جٌد جدا   مروة دحام صبحً 43

 دور اول متوسط ناجح جٌـد متوسـط مقبول مقبول جٌـد متوسـط نبع ٌاسر نزهان 44

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد صغٌرندى ضٌاء  45

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط نور احمد اسماعٌل 46

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌد جدا   متوسـط امتٌاز جٌـد نور اسكندر حسن 47

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جٌـد متوسـط نورس نصرت عبد هللا 48

 دور اول ــ مكمل متوسـط مقبول مقبول  مقبول متوسـط ضعٌف هدى ٌحٌى اسماعٌل 49

 دور اول جٌد ناجح متوسـط متوسـط جٌـد مقبول جٌـد جٌد جدا   هناء سامً كامل 50

 دور اول مقبول ناجح مقبول مقبول ضعٌف متوسـط جٌـد مقبول هوازن عبد اللطٌف عبد الكرٌم 51

 دور اول ــ مكمل ضعٌف مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً عٌسى عبد الجادر عٌسى 52
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 2 3 3 3 3 3 3 الوحدات

   

 االسم ت
باٌولوجٌة 
 الخلٌة

مضادات 
 حٌاتٌة

معالجة 
 باٌولوجٌة

 تلوث
سموم 
 بكتٌرٌة

 الدور التقدٌر النتٌجة لغة انكلٌزٌة علم الدم

 دور اول ــ مكمل مقبول جٌـد ضعٌف متوسـط متوسـط مقبول مقبول احمد ابراهٌم عاصً 1

 لم ٌسلم براءة ذمة احمد خلف عبد هللا 2

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   مقبول جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد اسٌا علً عبد السالم 3

 جٌـد جٌـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول اصالة ناصر سامً 4
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 دور اول جٌد ناجح امتٌاز جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط افراح بحر محمود 5

 دور اول متوسط ناجح امتٌاز جٌـد مقبول جٌـد جٌـد متوسـط مقبول امنة ثامر مجٌد 6

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد انفال فرمان اسماعٌل 7

 جٌـد جٌـد مقبول جٌـد متوسـط مقبول متوسـط انوار عبد الجلٌل 8
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 ناجح جٌـد امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌـد امتٌاز جٌد جدا   اٌة احمد محمد 9
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط اٌة حسٌن سعٌد 10

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   متوسـط جٌـد مقبول متوسـط جٌـد اٌالف اسماعٌل حسٌن 11

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌـد امتٌاز جٌد جدا   بشائر جمعة مطلك 12
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   جٌـد متوسـط جٌـد تبارك جاسم خلف 13

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط تسنٌم عوام قحطان 14

 متوسـط جٌد جدا   مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط حسٌن علً حسٌن 15
 ناجح
 بقرار

 دور اول ــ

 دور اول جٌد ناجح امتٌاز امتٌاز متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   حفصة قاسم موسى 16

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط ختام عبد الكرٌم جاسم 17
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 دور اول ــ مكمل جدا  جٌد  جٌـد ضعٌف متوسـط متوسـط متوسـط مقبول رشا فرٌد كرٌم 18

 دور اول متوسط ناجح متوسـط جٌـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط جٌـد رهان فارس محمد 19

 لم ٌسلم براءة ذمة زٌنب عبد الغفور رحٌم 20

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد زٌنب فٌصل حسٌن 21

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جدا  جٌد  زٌنة اسعد صفر 22
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز مقبول جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد زٌنة ٌونس معٌوف 23

 جٌـد جٌد جدا   مقبول مقبول جٌـد مقبول مقبول سارة بدٌع عبد هللا 24
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط داودسارة سمٌر  25

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط سارة نائب احمد 26

 دور اول ــ مكمل جٌـد متوسـط ضعٌف جٌـد مقبول ضعٌف متوسـط سماح ازهر  محمود 27

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد سندس هٌثم صالح 28

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   مقبول جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد شجن فارس داود 29

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط شهد حماد مطر 30

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌد جدا   مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط ضٌف عطا هللا عمر 31

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد طٌبة ضٌاء ممدوح 32

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط عبد هللا علً مطلك 33

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز مقبول جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط عصام رعد سعد 34

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد عمر بهاء كواد 35

 دور اول متوسط ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط فاتن عماد صالح 36

 دور اول جٌد ناجح متوسـط امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد فرح هاٌل صالح 37

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط مقبول الزم حمادي بحر 38

 ناجح جٌد جدا   امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌـد امتٌاز امتٌاز لٌلى محمد عبد المطلب 39
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول متوسط ناجح جٌـد متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مقبول متوسـط لٌنا رعد فوزي 40

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   جٌـد محمد احمد صابر 41

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   مقبول متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط محمد جالل دولت 42

 دور اول جٌد ناجح امتٌاز جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد مروة دحام صبحً 43

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   مقبول جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط نبع ٌاسر نزهان 44

 دور اول جٌد ناجح جٌـد امتٌاز متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد ندى ضٌاء صغٌر 45

 دور اول متوسط ناجح جٌد جدا   جٌـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط نور احمد اسماعٌل 46
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 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد مقبول نور اسكندر حسن 47

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط نورس نصرت عبد هللا 48

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌـد مقبول جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط هدى ٌحٌى اسماعٌل 49

 دور اول جٌد ناجح جٌد جدا   امتٌاز مقبول جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد هناء سامً كامل 50

51 
هوازن عبد اللطٌف عبد 

 الكرٌم
 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌـد مقبول متوسـط جٌـد مقبول مقبول

 دور اول - ناجح - - - - - مقبول - سهى فرج علٌان  25

 

 

أ.م.د. سعٌد ماهر لفته                     م.د. علً محمد عبد                                                    

مقرر قسم علوم الحياة                                                                     رئيس قسم علوم الحياة 

  


