
االحياء  –ثالثة نتائج المرحلة ال

 المجهرية   و االحياء العام

 

 اسم الطالب ت
 

 النتيجة

 

 المالحظات

  ناجح االء جاسم علً سالم الجبوري   1

  ناجح ابتهال صافً محمد منصور الطائً 2

  ناجح أمجد ٌحٌى مجٌد حمٌد الدوري 3

  ناجح اٌات سامً عمر محمد التكرٌتً  4

  ناجح احمد طه احمد الجبوريإٌالف  5

  ناجح إٌالف محمد حارز داود الدوري 6

  ناجح إٌالف مدهللا شوٌخ عبٌد ألقٌسً 7

  مكمل حارث مثنى حمدي 8

  ناجح حنٌن قٌس بدٌع جمال محمد الخطٌب 9

  مكمل الخٌزران المهلب خلف سلمان الجبوري 10

  ناجح دجى قصً علً حسن الخزرجً 11

  ناجح ماجد مخلف حمادي العبٌديرفل  12

  ناجح رند ٌاسر محمد حنوش الدجٌلً 13

  ناجح رواء حامد اٌوب ابراهٌم المرابحً  14

  ناجح رٌهام حسٌن علً حسٌن البٌاتً  15

  ـ رٌهام طارق علً عبد  16

  ناجح زٌدون ولٌد محمد عبد الوهاب الشٌخلً 17

  ناجح العجٌلًساجر ادرٌس عبد الرحمن حسٌن  18

  ناجح سارة عامر مظهر الطٌف الورد 19

  ناجح شهد صالح عطٌة علو الجبوري 20



  ناجح عبد هللا اٌاد فارس عبد هللا الدوري 21

  ناجح كوثر خالد علً حسٌن العزاوي 22

  ناجح لٌنا حكمت علً فٌاض ألمحمدي 23

  ناجح مجٌد حمٌد حمدان كطاع ألدلٌمً 24

  ناجح محمد قاسم عباس زالو أختٌارلو 25

  ناجح مٌسم ٌاسٌن حمود محمد الحرباوي 26

  ـ نور محمد جمٌل محمد 27

  مكمل نٌران سعدون كعود علً ألعزاوي 28

  ناجح هدى محمد ابراهٌم شكوري البو عباس 29

  ناجح هند علً نجم عبد هللا ألجبوري  30

  ناجح االء هاشم عدوان 31

  ناجح تغرٌد رعد لفته 32
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االحياء  -نتائج المرحلة الرابعة 

 العام 



 اسم الطالب ت
 

 النتيجة

 

 المالحظات

  مكمل أحمد خضر عبد القادر فٌاض ألجنابً 1

  ناجح اسماء علً ٌوسف لجً ألجبوري 2

  ناجح اسٌا اسامة كامل شطٌب ألراوي 3

  ناجح اسٌا حامد محمد كاظم العزاوي 4

  ناجح اسٌل إسماعٌل علً جواد ألعزاوي 5

  ناجح امال عبد الحق عبد الكرٌم مصطفى ألتكرٌتً 6

  ناجح اٌناس قٌصر جمال عائد أألصلً 7

  ناجح باسم عٌدان خلف محمود ألبٌاتً 8

  راسب صالح الدلٌمًتسنٌم ماجد احمد  9

  ناجح تولٌن خالد ابراهٌم محمد البٌاتً 10

  ناجح حسٌن عماد علً حمد الحبابً 11

  ناجح الحكم خلٌل ابراهٌم صالح الجبوري 12

  ناجح حٌدر كرٌم زي العابدٌن مهدي البٌاتً  13

  ناجح رغد احمد علً شهاب الدوري 14

  ناجح رغدة مجوال وهاب شاسوار البٌاتً  15

  ـ رفل مصطفى طعمة  16

  ناجح رنٌن ابراهٌم عبدهللا محمد ألجبوري  17

  ناجح سارة طالل امٌن صالح ألعانً 18

  ناجح سما سلٌمان عناد مناور الجنابً 19

  ناجح سهام كامل حمٌد بربوتً ألجبوري 20

  ناجح كمال الطٌف عزاوي زناد النٌسانً 21

  ناجح محمد جاسم محمد زٌدان ألفهداوي 22

  ناجح محمد عباس صعب محمد الحاتمً 23

  ناجح مصطفى محمد هادي عبد الرحمن البٌاتً 24

  مكمل موج خلف محمد فارس الجبوري 25



  ناجح نادٌة جلٌل ابراهٌم روان النعٌم 26

  ناجح والء عبد الكرٌم خلٌل خورشٌد الصالحً 27

  ناجح بهجت شاكر التكرٌتًٌاسمٌن عمر  28
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