
الصباحية: الدراسة كلية التقانات االحيائية 

الدور االول/ الفصل الدراسي الثاني 
الثانية:   نتائج المرحلة 

الهندسة الوراثية:        قســـــم 

الدور الاولاسم الطالبت
احياء 

مجهرية عام

فسلجة 

حيوان
وراثة مجهريةفسلجة نبات

كيمياء 

حياتية
النتيجةوراثة عامة

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولالدور الاولاصيل عالء الدين اسماعيل1

مكملمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولالدور الاولايات محمد رزوقي حمد2

ناجحجيدجيدجيدمقبولجيدمتوسطالدور الاولأميرة علي حسن اسماعيل 3

مكملمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولالدور الاولآس صادق عباس هادي4

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيدالدور الاولبارق جميل حاكم هاشم5

مكملمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولالدور الاولبراء سالم ثامر عبد هللا6

ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيدمتوسطالدور الاولتبارك صادق جبار حسن7

مكملمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفالدور الاولتبارك محمد حسن علي8

راسبضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفالدور الاولحسن داخل رحمه صالح 9

ناجحجيدجيد جداجيدمقبولجيدمتوسطالدور الاولحسين غالب سلمان محسن10

ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطالدور الاولرضا سليم كحيط جاسم11

مكملمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيد جدامقبولالدور الاولرند عماد محمد ياسين12

مكملمقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطالدور الاولزينب عبدالحق عبد الكاظم13

مكملجيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفالدور الاولزينب نبيل صادق حسين14

مكملمستوفيمستوفيمتوسطضعيفمستوفيمقبولالدور الاولزينب حيدر محمد حسن 15

ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولجيدجيدالدور الاولسجى جليل دخيل برغوث 16

مكملمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفالدور الاولطيبة حيدر كاظم ناجي17

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطالدور الاولعدنان فيصل مطشر محسن18
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مكملمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطالدور الاولعصام منديل ويوي19

ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدجيدالدور الاولعال عالء ابراهيم محمد20

ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدالدور الاولعلي حسين رسول علي21

ناجحجيدجيدامتيازمقبولجيد جداجيدالدور الاولعلي عباس صادق محمد22

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطالدور الاولعلياء ليث غازي رشيد23

مكملمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولالدور الاولغيث باسم كريم كلف24

مكملجيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفالدور الاولفاطمة عامر عبدالرزاق عبدالوهاب25

مكملمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفالدور الاولمازن هادي حمزه حسين26

ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولالدور الاولمروة حسين اكرم سبع27

ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطالدور الاولمروة راض ي جاسم محمد28

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولالدور الاولمروة كاظم حيال عبد29

ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولالدور الاولمنى محمد ناصر عبد الحسين30

مكملمتوسطمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفالدور الاولنرجس عزيز باص ي عبود31

ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطالدور الاولنهاد علي سدخان حسين32

راسبمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفالدور الاولوجدان حميد جفات موس ى33

ناجحجيدجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداالدور الاوليقين طالب عبد هللا عبد34

راسبمقبولمستوفيضعيفضعيفضعيفضعيفالدور الاوليوسف رسول محمد علي 35

املحملين

مكملضعيفالدور الاولحوراء حيدر عباس 37
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