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الفصل الثاني الدراسة الصباحية

النتيجة اللغة العربية حقوق انسان احصاء حياتي
 الكيمياء

العضوية

- احياء عام

علم الحيوان

 اساسيات

 الهندسة

الوراثية

 فيزياء

حياتية
اسم الطالب j

ناجح مقبول جيد جيد متوسط متوسط مقبول مقبول طيبة يوسف سلمان 1

ناجح جيد جيد جدا جيد متوسط جيد جيد مقبول زهراء ثامر علي عايز 2

ناجح جيد إمتياز إمتياز جيد متوسط جيد إمتياز احمد سعد كاطع عبد 3

ناجح جيد متوسط جيد جيد جيد متوسط متوسط اسراء محمود فياض عذب 4

ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جيد متوسط مقبول ايمان رضا عمران جعفر 5

ناجح جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا حيدر جليل عبد العالي حسين 6

مكمل بقرار مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول رقيه رزاق ياسين محمد 7

ناجح إمتياز إمتياز إمتياز جيد جيد جيد جيد رنده حسام هادي كاظم عباس 8

ناجح إمتياز جيد جدا إمتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا زهراء شهيد جبر علوان 9

ناجح جيد جدا مقبول جيد جدا متوسط متوسط متوسط جيد زهراء مدين كريم عبدهللا 10

ناجح إمتياز جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا متوسط جيد جدا زينه علي محمد يويرج 11

ناجح جيد جيد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ساره ابراهيم عبد الحسين 12

ناجح متوسط جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط سماح فالح شناوة عليوي 13
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حياتية
اسم الطالب j

راسب ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف سمر سعد عبد الحسن عبد 14

ناجح بقرار مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول ضحى وصفي مهدي محمد 15

مكمل متوسط جيد جيد متوسط ضعيف مقبول مقبول علي حسين رومي حسن 16

ناجح جيد متوسط جيد جيد جيد جيد متوسط قمر احمد كاظم يوسف 17

ناجح مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول جيد كاظم ناظم احمد حمادي 18

مكمل ضعيف ضعيف متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف محمد صادق حسن عوض 19

ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مرتضى احمد جواد حسين 20

ناجح بقرار مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مهدي نعمه صاحب محمد 21

ناجح بقرار متوسط جيد جيد جدا جيد متوسط متوسط مقبول ندى محمود محمد علي 22

ناجح إمتياز جيد إمتياز جيد جيد جدا جيد إمتياز نور الهدى مدين كريم 23

ناجح متوسط جيد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول نور محمد ماضي محمد 24

ناجح جيد جيد جيد جدا متوسط جيد متوسط مقبول هدى محمد يعقوب ابراهيم 25


