
الصباحية   :الدراسة الكلية 

(االول )الدور  / (الثاني )الفصل الدراسي 
الرابعة :    نتائج المرحلة 

التقانات االحيائية:        قســـــم 

معلوماتيةسمومتصميم ادويةالدور االولاسم الطالبت
هندسة 

وراثية

خاليا 

جذعية
النتيجة

مكملمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطالدور االولاحمد ماجد صادق سعدون1

الدور االولاسراء فاضل عليوي موس ى الشافعي2

ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداالدور االولالخطاب عمر الفاروق محسن مجلي3

ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جداالدور االولايه عبد الكريم قاسم موس ى الدباغ4

ناجحجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدالدور االولبشائر كريم حسن صالح5

ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطالدور االولتبارك طالب عبيس عبيد6

ناجحامتيازمتوسطجيد جدامتوسطجيدالدور االولحسام محمد جاسم شلتاغ7

ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطجيدالدور االولحسن علي كاظم علوان خيكاني8

ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطالدور االولحسين صالح مهدي صالح العزاوي9

ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدالدور االولدعاء جاسم سلوم عبد الزهره10

ناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطمتوسطالدور االولذو الفقار غالب تركي كاظم11

ناجحامتيازجيدجيد جداجيدامتيازالدور االولرسل حامد عبيد حسن الحميري12

ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولالدور االولرسل عادل جبار روج13

ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازالدور االولزهراء مظفر عباس مهدي مدني14

ناجحمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمستوفيالدور االولزيد ضياء كاظم جاسم املوسوي15

ناجحجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطالدور االولزينب محمد صاحب مصحب الجالب16

ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جداالدور االولساره كريم حمزه حمادي17

ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدالدور االولسرى محمود حمزه علوان الربيعي18

الدور االولعبد االله سوادي ذياب ضايف19

الدور االولعقيل كطين بجاي بديوي20

ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيدالدور االولعلي سعد حسن عوده ال حمد21
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ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدالدور االولعمر وليد طالب احمد22

ناجحجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداالدور االولغازي كاظم عبد الحسين عبد الخالدي23

ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداالدور االولفاطمه احمد خالد خضر24

ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدالدور االولفاطمه داود محمد علي سلمان25

ناجحجيد جدامقبولجيدمقبولجيدالدور االولفرح حسين لطيف هميم ال واوي26

ناجحجيدمقبولجيدمقبولجيدالدور االولمحمد عبد اللطيف عبد العزيز عبد الهادي27

مكملجيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطالدور االولمرتض ى محمد حسين علي28

ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدالدور االولمريم احمد عبد الكاظم حمد29

مكملجيد جداضعيفجيدمتوسطمتوسطالدور االولمنى كريم كاظم صكبان الوسمي30

ناجحجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطالدور االولميس مازن جبار حمود السلمان31

ناجحامتيازمقبولامتيازمتوسطامتيازالدور االولنور سعد صبار علي32

ناجحامتيازمقبولجيد جدامتوسطامتيازالدور االولهاجر محمد حسين عباس33

ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جداالدور االولهدى حاكم عبود ذياب العويدي34

ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيدالدور االولوليد رزاق صاحب عبود العجيلي35



الصباحية   :الدراسة الكلية 

(االول )الدور  / (الثاني )الفصل الدراسي 
الرابعة :    نتائج المرحلة 

التقانات االحيائية:        قســـــم 

معلوماتيةسمومتصميم ادويةالدور االولاسم الطالبت
هندسة 

وراثية

خاليا 

جذعية
النتيجة


