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 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

 راسب راسب راسب راسب مقبول بقرار راسب االء حسن فٌاض 1

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط ابراهٌم سهٌل عبد كنو 2

 ناجح جيد متوسط مقبول مقبول متوسط انور كردوشاحسان ٌحٌى  3

 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط احمد اركان عبد الكرٌم 4

بقرار مقبول مقبول متوسط احمد عادل داود 5  راسب مقبول راسب 

 راسب راسب راسب راسب راسب مقبول امنه منعم خشان 6

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط جيد انمار ستار سعد فٌاض 7

بقرار مقبول راسب مقبول اٌثار اٌاد ثابت نعمان  8 بقرار مقبول مقبول   راسب 

 راسب مقبول راسب مستوفي متوسط جيد اٌناس تحسٌن علً صائب 9

بقرار مقبول جيد اٌه سعد سعدون نعٌم  10 بقرار ناجح مستوفي مقبول مقبول   



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

جداجيد  جيد جيد جيد جدا اٌهاب صعب علٌوي سعٌد  11  ناجح جيد جدا 

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد جدا اٌوب دهام مسعف جٌاد  12

 ناجح مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط براء حسٌن عبدالهادي حسٌن 13

 راسب راسب راسب راسب راسب مقبول براء خالد خلف ٌاسٌن 14

بقرار مقبول راسب راسب بشٌر عبد الجلٌل كنعان 15 بقرار مقبول راسب   راسب 

      حسٌن رحٌم لفته حسن 16
يراجع  حجب

 التسجيل

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول جيد حوراء عماد كوتً ناصر 17

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط جيد حٌدر جمال خلٌل ابراهٌم 18

19 
خلود حامد حتروش 

 مرموص
 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط جيد

بقرار مقبول مقبول جمٌلدانٌه ولٌد عبد الكرٌم  20  راسب راسب راسب مقبول 



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا  رحمه جالل كنعان 21

 ناجح امتياز جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا رغد احمد خلٌل اسماعٌل  22

بقرار مقبول مقبول جيد رنده عبدهللا عشوي شرقً  23 بقرار ناجح مقبول مقبول   

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول جيد روان جمعه اسود رجة  24

 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط رٌام خالد نصٌف 25

 ناجح مقبول مقبول متوسط جيد متوسط رٌم علً امٌن ٌاسٌن 26

 ناجح امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا زهراء حسن شمر 27

28 
زٌن العابدٌن سلٌم شاكر 

 كاظم
 راسب راسب راسب راسب راسب راسب

 راسب راسب راسب راسب راسب مقبول زٌنب احمد عبود مهدي 29

 ناجح مقبول مقبول متوسط جيد جيد جدا زٌنب جاسم جواد كاظم 30

 راسب راسب راسب راسب راسب مقبول زٌنب قدوري سعود 31



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط جيد سامر حسٌن هالل علً 32

 ناجح جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا سجاد دمحم شرٌف 33

 ناجح متوسط مقبول مقبول متوسط جيد سجى فؤاد حمٌد 34

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول جيد سمر كرٌم عجٌل 35

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد جدا سٌف شهاب احمد ارزٌج 36

 مقبول  مقبول مقبول  مقبول مقبول شهد أحمد دمحم 37
 ناجح

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط جيد جدا شهد عماد ٌاسٌن علوان 38

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب شهد عٌد حسن عرٌمط 39

بقرار مقبول شٌماء عامر خضٌر حماد 40  راسب راسب راسب راسب راسب 

 متوسط جيد صفا حسن علوان فرحان 41
 

 متوسط
 ناجح متوسط متوسط

 ناجح جيد متوسط جيد جيد جيد الفتاح عبد االله عالويصهيب عبد  42



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

بقرار مقبول طٌبة دمحم سعٌد حامد 43  راسب راسب راسب راسب راسب 

 راسب مقبول طٌبه غانم حمادي 44
 

 مقبول
 

 راسب
 راسب

 راسب

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جيد عائشة حارث شالل سعٌد 45

 ناجح مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط عائشه احمد رجب هادي 46

 راسب راسب راسب راسب راسب مقبول عبد الحمٌد اسراء حمٌد 47

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط جيد عبدهللا كفاح نوري حسٌن 48

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط جيد عثمان زهٌر اسود كردي 49

 ناجح جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا علً حماد علً 50

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا عمر مجٌد مناجد مخلف  51

 ناجح متوسط مقبول مقبول مقبول جيد عمر دمحم عبد المحسن سطام 52

 ناجح متوسط متوسط متوسط جيد متوسط غدٌر عبٌد دمحم علً  53



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

 ناجح متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد فاطمة جمال عبد حمادي 54

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط جيد سبع فرح سعٌد محمود 55

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جيد فرقان كرٌم عبٌد  56

 ناجح مقبول متوسط جيد متوسط متوسط فوز عبار جابر حلٌم 57

 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط مارٌه خلف بردان عبد  58

 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط دمحم جالل عبد السالم شعبان 59

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط دمحم عطا عبد الجبار محمود 60

بقرار مقبول مقبول محمود سلمان  61  راسب راسب راسب راسب 

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جيد مخلد ٌوسف عبد الباقً 62

 راسب بقرار مقبول راسب راسب راسب مقبول مرتضى قاسم عزٌز كاظم 63

 راسب راسب راسب بقرار مقبول راسب بقرار مقبول مرتضى كاظم جواد 64



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

 راسب مقبول مقبول مقبول راسب متوسط مروة خالد ثابت حمٌد 65

 ناجح مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مرٌم جمال قاسم حمدان 66

 ناجح متوسط متوسط متوسط جيد جدا جيد مرٌم حقً رجب ٌاس 67

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب حٌدر هدوانمصطفى  68

بقرار مقبول متوسط منار حماد فرحان 69  راسب راسب راسب مقبول 

 ناجح مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط منار ماهر عبد الجبار اسود 70

 ناجح مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مها كمال جبٌر حمدان 71

 راسب راسب بقرار مقبول مقبول راسب متوسط مها دمحم محً كاظم 72

 ناجح مقبول مقبول متوسط مقبول جيد نبأ احمد دمحم 73

 راسب مستوفي  مقبول مقبول راسب مستوفي نها عبد الرحمن عفتان عاٌد 74

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط جيد نهى عامر دمحم حسٌن  75



 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت
 النتيجة

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب نوران داود عثمان 76

بقرار مقبول مقبول مقبول متوسط جيد هاجر قاسم عبد ذٌب 77 بقرار ناجح   

بقرار مقبول متوسط مقبول مقبول هدى صالح فهمً علً 78 بقرار ناجح مقبول   

 راسب بقرار مقبول راسب راسب راسب مقبول هدٌل حمد حسان فرحان 79

اجيد جد جيد جيد جدا هدٌل عبد الرحمن خلف العٌد 80 اجدجيد  جيد   ناجح 

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد وسن بشٌر مناور حمادي 81

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط متوسط وعد خالد رشٌد عٌسى 82
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 كيمياء حيوية فسلجة أنسجة تشريح أجنة األسم ت

   مقبول راسب  اٌة احمد فرحان 1

   راسب مقبول     صبار رونق حسٌن 2

 راسب   لٌثم رعد ناجً 3
  

 مقبول
    

   راسب    راسب   لٌنا عمار جبار 4

 


