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ةالكٌمٌاء الحٌاتٌ الوراثة التشرٌح النتٌجة المالحظات  ت اسم الطالب االنسجة التغذٌة الفسلجة 

 1 ابراهٌم خلف فرحان مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول ناجح 

 2 حسٌن عباس جهاد مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف متوسط مقبول مكمل 

 3 رفل فكرت ممدوح متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول ناجح 

 4 سارة عدنان عبدهللا مستوفً ضعٌف جدا مستوفً مجاز مجاز ضعٌف جدا   مكمل 

 5 سرى بشٌر شاكر متوسط ضعٌف جدا   متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف جدا   مكمل 

 6 سوزان محً وهاب مجاز مجاز متوسط ضعٌف متوسط ضعٌف مكمل 

 7 صبار دمحم علً متوسط مقبول متوسط ضعٌف متوسط متوسط مكمل 

 8 ضحى قاسم محمود ضعٌف ضعٌف جدا   مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مكمل 

 9 عبدالوهاب عبدالوهاب فٌصل متوسط جٌد متوسط متوسط جٌدجدا   متوسط ناجح 

 مكمل 
 ضعٌف جدا

ضعٌف 
 ضعٌف جدا   ضعٌف جدا   ضعٌف جدا ضعٌف جدا جدا

 10 عبٌدة مشكور طه

 11 عبدالقادر صالح جاسم متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط ناجح 

 12 عبد عقٌل عدنان جٌد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ناجح 

 13 علً حسٌن جاسم متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد ناجح 

 14 علً علم دار علً ضعٌف ضعٌف جدا   مقبول ضعٌف جدا   مقبول ضعٌف مكمل 

 15 كرار عبدهللا احمد ضعٌف جدا ضعٌف جدا   ضعٌف جدا   مجاز مجاز ضعٌف جدا   مكمل 

 16 لٌث لؤي حسن متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف مستوفً متوسط مكمل 

 17 دمحم مازن صالح متوسط ضعٌف جدا   مقبول ضعٌف ضعٌف متوسط مكمل 

 18 دمحم نزار حسن جٌدجدا   مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد ناجح 

 19 مخلد محمود عبدهللا متوسط ضعٌف جدا   متوسط ضعٌف ضعٌف مقبول مكمل 

 22 مصطفى ابراهٌم عبدهللا مستوفً ضعٌف جدا   مستوفً ضعٌف جدا   مستوفً مستوفً مكمل 

 21 مهند ازهر محمود ضعٌف جدا   ضعٌف جدا   ضعٌف ضعٌف جدا   ضعٌف ضعٌف جدا   مكمل 

 مكمل 
 ضعٌف جدا  

ضعٌف 
 ضعٌف ضعٌف جدا   ضعٌف جدا   ضعٌف جدا   جدا  

 22 نمرة جاسم مهدي

 مكمل 
 متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط ضعٌف

 23 هبة عبدالكرٌم احمد

 

 

 المالحظات  
ةالكٌمٌاء الحٌاتٌ الوراثة التشرٌح النتٌجة  ت اسم الطالب االنسجة التغذٌة الفسلجة 

 مكمل تحميل
  

 بهاء سحاب صالح    ضعٌف
1 
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 2 عبدالمؤمن عبدالكرٌم   مقبول  ضعٌف جدا     مكمل تحميل

 3 عبدهللا نعمة متوسط      ناجح تحميل

 4 هٌثم عبدالرزاق احمد  متوسط     ناجح تحميل

 5 دمحم سعٌد صالح  مقبول     ناجح تحميل

 6 دمحم ماهر علً  متوسط   مقبول  ناجح تحميل

 7 المأمون دمحم مصطفى   متوسط     ناجح تحميل

 8 منار علوان نجم   مقبول   ضعٌف  مكمل تحميل

 9 علً تحسٌن سعٌد مقبول     مقبول ناجح تحميل

 12 اٌهاب بشٌر  جٌد     ناجح تحميل

 

 


