
 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسيان الدور الثاني لطلبــــنتائج امتح

 احمد عبد الحميد مظفر أسم الطالب :

 النتيجة رـــالتقدي ادةــــم المــــــأس ت

  ضعيف تصنيف نبات 1

المرحلة الثالثة ويحمل بمادة  عبور

 تصنيف النبات

 متوسط لغة انكليزية 2

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 حارث موزر عباس أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء سريرية 1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي 

 بجميع المواد التي نجح فقط.

 مقبول 1احياء مجهرية  2

 ضعيف ال فقريات 3

 ضعيف طفيليات 4

 ضعيف 2احياء مجهرية  5

 مقبول اركيكونات 6

 مقبول لغة انكليزية 7

8   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسيثاني لطلبنتائج امتحــــان الدور ال

 قحطان خلف محمود أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول لغة انكليزية 1

   2 ناجـــــــــــــــح 

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

......................................................................................................... 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 شيرين موفق اسماعيل أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفية 

 بجميع المواد التي نجحت بها فقط.

 مقبول 1احياء مجهرية  2

 ضعيف ال فقريات 3

 مقبول طحالب 4

 ضعيف طفيليات 5

 ضعيف 2احياء مجهرية  6

 ضعيف اركيكونات 7
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 

..............................................................................................................................    



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 يسرى طالب سليم أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول حاسبات 1

   2 ناجحـــــــــــــــة 

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 تبارك مكي حاج أسم الطالب :

 النتيجة ديـــرالتق أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

راسبة في المرحلة الثانية ومستوفية 

 بجميع المواد الناجحة بها فقط.

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول طحالب 3

 مقبول حاسبات 4

 مقبول كيمياء سريرية 5

 ضعيف طفيليات 6

 ضعيف 2احياء مجهرية  7

 ضعيف اركيكونات 8

 مقبول تصنيف حشرات 9
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسيالدور الثاني لطلب نتائج امتحــــان

 رقية عبد الكريم شاكر أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

راسبة في المرحلة الثانية ومستوفية 

 المواد التي نجحت بها فقطبجميع  

 مقبول 1احياء مجهرية  2

 ضعيف فقرياتال  3

 مقبول طحالب 4

 مقبول حاسبات 5

 مقبول كيمياء سريرية 6

 ضعيف طفيليات 7

 ضعيف تصنيف نبات 8

 ضعيف 2احياء مجهرية  9

 مقبول اركيكونات 10

 مقبول تصنيف حشرات 11
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 مصطفى تركي دلي أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

ناجح من الدور االول بقرار بمادة   حاسبات 1

   2 الحاسبات
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 مسرة معاذ جار هللا أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

 ةـــــــــــــــناجح 

 

 مقبول ال فقريات 2

 مقبول طحالب 3

 مقبول حاسبات 4
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

........................................................................................................................ 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 منى رعد مطلك أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

ناجحة بمادة التحميل  - مقبول 1احياء مجهرية  1

 )رياضيات(

 ناجحـة الى المرحلة الثالثة -

 مقبول ال فقريات 2

 ضعيف حاسبات 3

 مقبول كيمياء سريرية 4

 مقبول طفيليات 5
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................  

 

 

   



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 ايسر اسماعيل مجيد أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف 1احياء مجهرية  1

ومستوفي راسب في المرحلة الثانية 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول حاسبات 3

 مقبول طفيليات 4

 ضعيف 2احياء مجهرية  5
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 صفا قاسم شندوخ أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول حشرات عام 1

 مقبول 1احياء مجهرية  2 ة ــــــــــــــــــــــناجح

 متوسط تشريح نبات 3

 مقبول ال فقريات 4

 مقبول طحالب 5

 متوسط طفيليات 6

 مقبول تصنيف نبات 7

 متوسط تصنيف حشرات 8
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 سعد جاسمعلي  أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

   2 حــــــــــــــــــــــناج

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 بكر عبد السالم جمعة أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي 

 التي نجح بها فقطبجميع المواد 

 مقبول حشرات عام 2

 ضعيف 1احياء مجهرية  3

 ضعيف ال فقريات 4

 مقبول طحالب 5

 ضعيف تصنيف نبات 6

 مقبول اركيكونات 7

8   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 موسى نصير موسى أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

عبور الى المرحلة الثالثة ويحمل بمادة 

 الالفقريات.

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول طفيليات 3

 مقبول اركيكونات 4
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.......................................................................................................... 

 2018-2017 الدراسية المرحلة األولى للعام نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 مؤيد فؤاد تركي أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف 1احياء مجهرية  1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول كيمياء سريرية 3

 مقبول طفيليات 4

 ضعيف 2احياء مجهرية  5

 مقبول تصنيف حشرات 6
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................  

 

   



 2018-2017 المرحلة األولى للعام الدراسي ةنتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 رياض ضامن فرحان أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف 1احياء مجهرية  1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول كيمياء سريرية 3

 ضعيف طفيليات 4

 مقبول اركيكونات 5
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017 حلة األولى للعام الدراسية المرنتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 اكرم جبار ذياب أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

 مقبول ال فقريات 2 حــــــــــــــــناج

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 

 

 

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 عمر احمد عاصي أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف 1احياء مجهرية  1

عبور الى المرحلة الثالثة ويحمل بمادة 

 1االحياء المجهرية 

 مقبول طفيليات 2

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 رحمة جمعة صالح أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

 

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 التي نجح بها فقط.بجميع المواد 

 ضعيف 1احياء مجهرية  2

 ضعيف ال فقريات 3

 مقبول طحالب 4

 مقبول طفيليات 5

 ضعيف تصنيف نبات 6
 

                                                                   

 القسمرئيس                                                                 

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسيلطلبنتائج امتحــــان الدور الثاني 

 تبارك نصرت فاضل أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

عبور الى المرحلة الثالثة وتحمل بمادة 

 الالفقريات

 ضعيف ال فقريات 2

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

................................................................................................................ 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 منار مازن عبد هللا أسم الطالب :

 نتيجةال التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

   2 ناجـــــــــــــــــح

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 

 

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 احمد خيال صالح أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

 

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 مقبول حشرات عام 2

 ضعيف 1احياء مجهرية  3

 ضعيف فقرياتال  4

 مقبول طحالب 5

 مقبول كيمياء سريرية  6

 مقبول 2احياء مجهرية  7

 ضعيف اركيكونات 8
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017 المرحلة األولى للعام الدراسية نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 امنة مصطفى جاسم أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف 1احياء مجهرية  1

عبور الى المرحلة الثالثة ويحمل بمادة 

 1االحياء المجهرية 

 مقبول ال فقريات 2

 مقبول كيمياء سريرية 3

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسيثاني لطلبنتائج امتحــــان الدور ال

 رفل عبد القادر محمد أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

   2 ناجحــــــــــــــــــة

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 فارس عواد فارس أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

  بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول كيمياء سريرية 3

 ضعيف طفيليات 4

 ضعيف 2احياء مجهرية  5

 مقبول اركيكونات 6
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 اية عبد المنعم احمد أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر المــــادةأســــــم  ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

 مقبول تصنيف نبات 2 ناجحــــــــــــــــــــة

 مقبول 2احياء مجهرية  3

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

............................................................................................................ 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 اريج سامي بديوي أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

عبور الى المرحلة الثالثة ويحمل بمادة 

 .الطفيليات

 مقبول 1احياء مجهرية  2

 مقبول ال فقريات 3

 ضعيف طفيليات 4
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................  

 

 

   



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 ابراهيم عبد علوان أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

 مقبول 1مجهرية احياء  2 ناجــــــــــــــــــــــــــح

 مقبول طحالب 3

 مقبول طفيليات 4
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017 حلة األولى للعام الدراسية المرنتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 بكر عواد ابراهيم أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

عبور الى المرحلة الثالثة ويحمل  

 بمادتي الالفقريات والطفيليات

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول كيمياء سريرية 3

 ضعيف طفيليات 4

 مقبول 2احياء مجهرية  5
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.......................................................................................... 

 

 

 



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 علياء حسين خلف أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول حشرات عام 1

 

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 ضعيف 1احياء مجهرية  2

 ضعيف ال فقريات 3

 مقبول طحالب 4

 مقبول كيمياء سريرية 5

 مقبول طفيليات 6

 ضعيف تصنيف نبات 7

 ضعيف 2احياء مجهرية  8

 مقبول اركيكونات 9

 مقبول تصنيف حشرات 10
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................    

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 حنين صبحي صوان أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف 1احياء مجهرية  1

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 ضعيف ال فقريات 2

 ضعيف طفيليات 3

 ضعيف احياء مجهرية 4

 ضعيف اركيكونات 5
 

 رئيس القسم                                                                     

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 امل موفق حمد أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

ناجحة بمادة التحميل  -1 ضعيف 1احياء مجهرية  1

 )رياضيات(.

 المرحلة في راسب -2

 بجميع في ومستوفي الثانية

 .فقط بها نجح التي المواد

 ضعف ال فقريات 2

 مقبول كيمياء سريرية 3

 ضعيف 2احياء مجهرية  4

 ضعيف اركيكونات 5
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..................................................................................................................... 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 بالل داره حسين أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 1احياء مجهرية  1

 

راسب في المرحلة الثانية ومستوفي في 

 بجميع المواد التي نجح بها فقط.

 ضعيف ال فقريات 2

 ضعيف طفيليات 3

 ضعيف 2احياء مجهرية  4

 مقبول اركيكونات 5
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..............................................................................................................................   

 

  



 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 نور احمد خليل أسم الطالب :

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

 متوسط تشريح نبات 2 ناجحــــــــــــــــــــة

3   

4   
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017 ة المرحلة األولى للعام الدراسينتائج امتحــــان الدور الثاني لطلب

 عمر ابراهيم جاسم أسم الطالب :

 النتيجة لتقديـــرا أســــــم المــــادة ت

  مقبول كيمياء حياتية 1

عبور الى المرحلة الثالثة ويحمل بمادتي 

 الالفقريات والطفيليات

 ضعيف ال فقريات 2

 مقبول طحالب 3

 ضعيف طفيليات 4

 مقبول اركيكونات 5

 مقبول تصنيف حشرات 6
 

                                                                   

 رئيس القسم                                                               

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 

 

 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 سجى مزهر حمادةأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف ال فقريات 1

عبور الى المرحلة الثالثة ويتحمل بمادة 

 الالفقريات

 مقبول طفيليات 2

 مقبول 2احياء مجهرية  3

   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

..........   .................................................................................................................... 

 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 مريم حمادة جاسمأسم الطالب : 

 النتيجة رالتقديـــ أســــــم المــــادة ت

 مقبول 2احياء مجهرية  1
 

 ناجحـــــــــــــــة
   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                      

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 



 2018-2017رحلة األولى للعام الدراسي نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة الم

 هاجر كريم مطرأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  ضعيف ال فقريات 1

عبور الى المرحلة الثالثة وتحمل بمادتي 

 2الالفقريات واالحياء المجهرية 

 ضعيف 2احياء مجهرية  2

   

   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

................................................................................................................................. 

 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 هدى علي محمودأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  متوسط تشريح نبات 1

 مقبول  ال فقريات 2 ناجحـــــــــــــــــــة

 مقبول 2احياء مجهرية  3

4   

 

                                                                  

 رئيس القسم                                                                         

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  



.............................................................................................................................   . 

 2018-2017لمرحلة األولى للعام الدراسي نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة ا

 عبيدة فارس فائقأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  متوسط كيمياء سريرية 1

 مقبول 2احياء مجهرية  2 ناجــــــــــــــــح

   

   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                      

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 اوراس احمد بدريأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 2احياء مجهرية  1

    ناجحــــــــــــــــــــة

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

........................................................................................................................... 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 نور وعد مالكأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول ال فقريات 1

عبور الى المرحلة الثالثة وتحمل بمادة 

 2االحياء المجهرية

 مقبول كيمياء سريرية 2

 مقبول طفيليات 3

 ضعيف 2احياء مجهرية  4

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                          

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................   . 

 2018-2017لمرحلة األولى للعام الدراسي نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة ا

 زينب عبد الرحمن حميدأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول 2احياء مجهرية  1

    ناجحــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                           

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 غزالن عيدان عليأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول ال فقريات 1

 مقبول طحالب 2 ناجحـــــــــــــــة

   

   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

............................................................................................................................. 

 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 محمد عايد شعيبأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول ال فقريات 1

 ناجحـــــــــــــــــــــــــة
   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................  . 

  



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 عبد الحميد ثامر حميدأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

 مقبول ال فقريات 1
 

 ناجــــــــــــــــــــح
   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 منار سامي بديويأسم الطالب : 

 النتيجة تقديـــرال أســــــم المــــادة ت

  ضعيف ال فقريات 1

 لرسوبهاراسبة ويرقن قيدها نظراً 

بمادتي التحميل )علم الحيوان وعلم 

 النبات( 

 

 ضعيف 1علم الحيوان / تحميل م 2

 ضعيف 1علم النبات/ تحميل م 3

   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                       

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 

 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 احمد عبد السالم جمعةأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

دور االول بقرار بمادة ناجح من ال مقبول ال فقريات 1

 الالفقريات
2   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                       

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.....................................................................................   ......................................... 

 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 علي عزاوي عبد هللاأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول طفيليات 1

 ناجــــــــــــح
   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 ايمان سوري هنونيأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول طفيليات 1

 ناجحـــــــــــة
   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                         

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

................................................................................................................................... 

 2018-2017المرحلة األولى للعام الدراسي  نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة

 ريم عبد الرحمن جاسمأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  متوسط طفيليات 1

 ناجحــــــــــــــــــــــــــة
   

 

                                                                      

 رئيس القسم                                                                        

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................   . 

 

 

 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 زهراء علي يونسأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر دةأســــــم المــــا ت

 مقبول طفيليات 1
 

 ناجحـــــــــة
   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                         

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

.............................................................................................................................. 

 2018-2017حلة األولى للعام الدراسي نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المر

 سجاد مفيد عبد الهاديأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  مقبول طفيليات 1

 ناجـــــــــــــــــــــــح
2   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                          

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

........................................................................................................................... 

 

 

 



 2018-2017نتائج امتحــــان الدور الثاني لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 

 تبارك محمود عليأسم الطالب : 

 النتيجة التقديـــر أســــــم المــــادة ت

  متوسط كيمياء سريرية 1

 ناجحـــــــــــــــــة
2   

 

                                                                   

 رئيس القسم                                                                         

 د. هديل عبدالهادي عمير                                                                  

 


