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 النتيجة االجنة الديموقراطية االنسجة الكيمياء الحياتية التشريح الفسلجة االسم ت

 ناجح متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد مقبول ابراهٌم ٌوسف رحٌمه 1

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا متوسط احمد عبد الرحٌم خروع 2

عدنان حسٌناحمد  3  ناجح مقبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا متوسط مقبول 

 ناجح متوسط جٌدجدا متوسط متوسط مقبول مقبول اصداح صبحً 4

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط مقبول اكرم فارس فرحان 5

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول االء وزٌر خضٌر 6

 ناجح متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول امال جبار مجبل 7

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد أدٌان محمد حمٌد 8

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد متوسط أمانً ناصر رٌسان 9

 ناجح مقبول جٌدجدا متوسط متوسط مقبول مقبول أمٌر مجٌد شاكر 10

 ناجح مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول بشٌر راضً ابو حسنه 11

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا بنٌن فاضل احمد 12

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا بنٌن نعٌم مندٌل 13

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا بنٌن هربد كاظم 14
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 النتيجة االجنة الديموقراطية االنسجة الكيمياء الحياتية التشريح الفسلجة االسم ت

 ناجح جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌد مقبول تبارك سعٌد شهٌب 15

        تقى حسن فرج 16

 ناجح متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط مقبول جمانه سعد سالم 17

 ناجح متوسط جٌد متوسط متوسط جٌد مقبول حبور رسول احمد 18

رجافحسن فزاع  19  ناجح مقبول جٌدجدا متوسط متوسط جٌد مقبول 

 مكمل ضعٌف جٌدجدا مقبول مقبول متوسط ضعٌف حسٌن جابر كاظم 20

 مكمل ضعٌف جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول حسٌن حمٌد مجٌد 21

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا حسٌن عالء محسن 22

 ناجح متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط متوسط حسٌن فوزي فخري 23

كاظم وبدان حسٌن 24  ناجح جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا 

 ناجح جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌد جٌد حسٌن محسن حدوان 25

        حمزة عادل عرار 26

 ناجح جٌد جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط حوراء عبد الرحمن زامل 27

 ناجح متوسط جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌد حٌاة فاضل هادي 28

 ناجح مقبول جٌدجدا متوسط متوسط مقبول مقبول دالٌا محمد جعاز 29

 ناجح متوسط جٌدجدا متوسط جٌد متوسط جٌد دعاء مهدي صالح 30

 ناجح مقبول جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط رسل جاسم علً 31

        رسول رضا حسٌن 32

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد جٌدجدا متوسط رسول محمد مطر 33

 ناجح مقبول جٌدجدا متوسط جٌد مقبول مقبول زهراء احمد عبد الجواد 34



 

 النتيجة االجنة الديموقراطية االنسجة الكيمياء الحياتية التشريح الفسلجة االسم ت

 مكمل مقبول جٌد مستوفً مستوفً مقبول ضعٌف زهراء راضً حسٌن 35

        زهراء صادق جبار 36

 ناجح متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط مقبول زهراء لؤي محمد 37

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول زٌد ستار كاظم 38

 ناجح جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد زٌد عبد العظٌم اسماعٌل 39

 ناجح متوسط جٌدجدا جٌد جٌدجدا متوسط متوسط زٌنب حمٌد عبد حسن 40

بجاي زٌنب عبد العالً 41  ناجح مقبول جٌد جٌد متوسط مقبول مقبول 

 ناجح مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول زٌنب عبد الكرٌم شذر 42

 ناجح مقبول جٌدجدا جٌد جٌد متوسط مقبول زٌنب علً كاظم 43

 ناجح جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا متوسط زٌنب نعمان كاظم 44

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا سٌف الدٌن علٌوي كاظم 45

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد متوسط ضمٌاء قاسم سلمان 46

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا عباس حٌدر نجم عبد 47

 ناجح جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا عال فالح عواد زلٌف 48

 ناجح مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط علً رزاق خضر جبر 49

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط علً محمد كاظم ورد 50

51 
عهد جمٌل عبد الحسٌن 

 شاٌع
 ناجح متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط

 ناجح متوسط جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌد غدٌر محمد عبد الرضا 52

 مكمل مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول ضعٌف فاروق عمر صباح خلف 53



 

 النتيجة االجنة الديموقراطية االنسجة الكيمياء الحياتية التشريح الفسلجة االسم ت

 ناجح مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط مقبول فاطمة حسٌن عباس خلٌل 54

 ناجح جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد فاطمة حمادي روٌضً 55

 ناجح متوسط جٌدجدا جٌد جٌد مقبول متوسط فاطمة صادق جبار 56

 ناجح جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد فاطمة عبد االمٌر حسن 57

 ناجح مقبول جٌدجدا متوسط متوسط متوسط مقبول كرار سامً حسن جٌثوم 58

اسماعٌلكوثر علً  59  ناجح متوسط جٌد جٌد متوسط متوسط متوسط 

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط محمد حكمت كاظم 60

 ناجح مقبول جٌدجدا متوسط جٌد مقبول مقبول مرتضى جواد محمد نجم 61

 ناجح جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا مرٌم احمد عطٌة جاسم 62

63 
مصطفى طالب عبد الحسن 

 عودة
 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد

64 
مصطفى محمد خضٌر 

 عباس

 ناجح متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد نبأ حسٌن رشٌد عبد الشهٌد 65

66 
نور الهدى عبد الزهرة 

 جبار عباس

 ناجح متوسط جٌدجدا جٌد جٌد جٌد مقبول

67 
نور الهدى مشتاق طالب 

 محمد حسٌن
 ناجح مقبول جٌد جٌد متوسط متوسط مقبول

 ناجح متوسط جٌدجدا جٌد جٌد متوسط متوسط نور حسٌن عواد كاظم 68

 ناجح جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد نور هٌثم مهدي عزٌز 69



 

 النتيجة االجنة الديموقراطية االنسجة الكيمياء الحياتية التشريح الفسلجة االسم ت

 ناجح متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد متوسط هانً دخٌل سفاح حٌذور 70

71 
هدٌل فاضل موسى 

 اسماعٌل

 ناجح مقبول جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول

 ناجح جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد هٌام عوض نفل منصور 72

عامر خلٌف حمدٌاسر  73  ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول 

 ناجح    مقبول  مقبول بشرى حسٌن جابر 74

 زهراء كرٌم لفته 75
     

 ناجح مقبول

 ناجح      مقبول مرٌم  سلمان غرٌب 76

 

 
 
 

 


