
                                                                                            كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي           

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016الدراسي )  للعام األولالدور  الفصل الثاني نتائج امتحانات

                                                                         صباحي  الرابعة : المرحلة           

 االختياري االيض الخلوي  التلوث البيئي صحة عامة علم المناعة 2طفيليات اسم الطالب ت
تطبيقات 
 مدرسية

 النتيجة مشروع بحث
 التقدير 

 ــ ناجحة جيد جدا   مستوفي متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد مقبول اسراء إبراهيم مطلب 1

 جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد امتياز امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   اسراء قيس صالح حسين 2

 جيد اجحن جيد جدا   امتياز جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد متوسـط خلدون عدنان خليل 3

 متوسط ناجح جيد جدا   جيد جدا   مقبول مقبول متوسـط جيـد متوسـط مقبول دنيا ثائر احمد 4

 جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد دينا خميس صالح مخلف 5

 جيد ناجح ا  جيد جد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد رائد محمد عبدهللا 6

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط جيـد متوسـط مقبول رسل عماد حبيب خالد 7

 متوسط ناجح متوسـط جيد جدا   مقبول مقبول متوسـط جيد جدا   متوسـط متوسـط رنا زياد سودان  8

 جيد ناجح جيد جدا   جيـد متوسـط متوسـط جيـد جيد جدا   جيـد مقبول ساره رزاق عبد 9

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   مقبول قرار مقبول  مقبول جيـد مقبول مقبول سعد خليل عارف* 10

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   قرار مقبول قرار قبولم  مقبول جيـد متوسـط مقبول سوالف نجم عبد ضاحي* 11

 ــ مكمل جيـد جيـد مقبول قرار مقبول راسب جيـد مقبول راسب شذى عبيد نجم * 12

 جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   قرار مقبول متوسـط جيـد جيد جدا   جيـد مقبول محمد*شذى عماد  13

 جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد امتياز جيد جدا   جيـد صفا طارق يونس 14

 جيد ناجح جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط جيد جدا   جيـد متوسـط علي عبدالمحسن عبدالوهاب 15

 جيد جدا ناجح جيـد امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز امتياز جيـد اجح محمد سلمانعمر ن 16

 جيد ناجح جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط متوسـط قيس احميد محسن سعود 17

 داجيد ج ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد امتياز امتياز جيـد مريم احمد محمد 18

 جيد جدا ناجح جيـد امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد مسلم زبن عجمي 19

 جيد جدا ناجح جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيـد معاوية قاسم محمد 20

 جيد ناجح جيـد دا  جيد ج مقبول جيـد متوسـط امتياز جيـد مقبول مها حسين مهدي صالح 21

 جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز جيـد نريمان اسعد حمد جواد 22

 
 عدد المكملين :                                          عدد الطلبة الناجحون :                                      ركين :         تعدد الطلبة المش              

  نسبة النجاح :                                                  عدد الراسبين :              

    

 

 



 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                                                                                                          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016نتائج امتحانات الفصل الثاني الدور األول للعام الدراسي ) 

                                                                         صباحيالرابعة   : المرحلة           

 االختياري االيض الخلوي  التلوث البيئي صحة عامة علم المناعة 2طفيليات اسم الطالب ت
تطبيقات 
 مدرسية

 النتيجة مشروع بحث
 التقدير 

 ــ مكمل مقبول جيد جدا   راسب راسب راسب متوسـط قرار مقبول راسب نمير حاتم ياسين * 23

 جيد ناجح جيد جدا   جيـد قرار مقبول متوسـط متوسـط جيد جدا   جيد جدا   مقبول نور قاسم محمد* 24

 جيد جدا ناجح جيد جدا   امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا   جيـد هاجر كامل احمد 25

 جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   متوسـط متوسـط متوسـط جيد جدا   جيد جدا   مقبول هناء ابراهيم حمادي 26

 متوسط ناجح جيد جدا   جيد جدا   مقبول مقبول سـطمتو جيـد متوسـط مقبول هند جبير عبد خلف 27

 ــ ناجحة جيد جدا   مستوفي جيد جدا   مقبول جيـد جيد جدا   متوسـط مقبول ورود عادل كرجي 28

 جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد امتياز جيد جدا   متوسـط والء عبد ابراهيم  29

 جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   مقبول جيـد جيـد جيـد جيـد قبولم والء محمد جاسم حمادي 30

 ــ ناجح مستوفي مستوفي مستوفي متوسـط جيـد مستوفي مستوفي مقبول جنان محمود شكري*** 31

 ــ ناجح مستوفي مستوفي مستوفي متوسـط جيـد مستوفي مستوفي متوسـط عمار غني صالح فياض*** 32

 ــ ناجح مستوفي مستوفي مستوفي متوسـط جيـد مستوفي مستوفي مقبول منتصر مصلح عبد نجم *** 33

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 عدد الطلبة الناجحون :                                                  عدد المكملين :                          عدد الطلبة المشتركين :                           

   عدد الراسبين :                                                  نسبة النجاح :              

   



 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                                                                                                                                                          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         

 علوم الحياةقسم:                                                                                                                                                     جامعة األنبار              

 (2017 – 2016نتائج امتحانات الفصل الثاني الدور األول للعام الدراسي ) 

                                                                          مسائيبعة الرا : المرحلة           

 االختياري االيض الخلوي  التلوث البيئي صحة عامة علم المناعة 2طفيليات اسم الطالب ت
تطبيقات 
 مدرسية

 النتيجة مشروع بحث
 التقدير 

 متوسط ناجح جيد جدا   جيد جدا   سـطمتو متوسـط جيـد جيـد متوسـط مقبول االء حسين علي 1

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط جيـد متوسـط مقبول براء عبدالسالم كاظم * 2

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول رواد رياض محمد* 3

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   سـطمتو متوسـط مقبول جيـد جيـد مقبول سرور حميد عبدهللا 4

 جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيد جدا   جيـد مقبول سنا سعد مجيد احمد 5

 متوسط ناجح جيد جدا   جيـد مقبول متوسـط متوسـط جيد جدا   متوسـط مقبول شهباء يحيى عبدهللا  6

 جيد ناجح جيد جدا   متيازا متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد مقبول صفاء ناصر محمد 7

 ــ مكمل جيد جدا   جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط جيـد متوسـط راسب طه حميد عبد * 8

 ــ مكمل جيـد جيد جدا   مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول راسب عبد الرحمن علي ابراهيم * 9

 ــ مكمل جيـد يد جدا  ج راسب راسب مقبول مقبول مقبول مقبول عبدالقادر عبدالحميد صالح* 10

 ــ مكمل جيـد جيد جدا   مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب عمر حسين خلف حمدان* 11

 جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد متوسـط محمد حسن محمود موسى 12

 متوسط ناجح جيد جدا   جيد جدا   طمتوسـ مقبول متوسـط جيـد متوسـط مقبول محمد خلف محمد علي 13

 متوسط ناجح جيـد جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط جيد جدا   متوسـط مقبول محمود طارق محمد ظاهر* 14

 جيد ناجح جيد جدا   امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد مقبول نور اسماعيل عبد الحليم  15
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 عدد المكملين :       عدد الطلبة المشتركين :                                       عدد الطلبة الناجحون :                                                         

   ين :                                                  نسبة النجاح :عدد الراسب              

   

 

 


