
ة / الدور الثاني نتائج قسم علوم الحيا  

 المرحلة االولى

 الدراسة الصباحية

 

 راسبة بسبب الغٌاب اٌمان صادق حاتم

 ناجح اٌوب فاروق ادهام روضان

 راسبة بسبب الغٌاب راستى فؤاد حمٌد احمد

 ناجح سعد ثابت علً ناصر

 راسب بسبب الغٌاب سالم محمود رزاق زكرط

احمدعادل ادهم عزٌز   راسب بسبب الغٌاب 

 ناجح عمر عبدهللا خطاب حسن

 راسبة بسبب الغٌاب فادٌه غسان حٌد ابراهٌم

 راسبب بسبب الغٌاب لقمان عبدالرحمن عطٌه

خلٌةناجح بقرار دمحم مجٌد هٌشان سلطان  

 ناجح دمحم منهل مسعود صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ الدور الثاني نتائج قسم علوم الحياة  

الثانيةالمرحلة   

 الدراسة الصباحية

 

 ناجحة اٌمان اسماعٌل مدب  

 ناجحة براء منذر شهاب احمد

 ناجح  حاتم خلف عواد احمد

 ناجح حمد خلف حمد خلف

 ناجحة  رواء خلٌفة حسن حوته

 ناجحة زهراء علً أحمد  

 عبور بمادة الالفقريات و االنسجة شهاب صبار عٌاده  

 ناجح بقرار  انسجة  عبدالرحٌم قحطان رحٌم 

 ناجح بقرار الفقريات و انسجة عبدهللا حامد صبر دمحم

 راسب بسبب الغياب عثمان دمحم سعٌد حمٌد 

 ناجح علً جمال عبد ناموس 

 عبور بمادة الالفقريات و االنسجة علً خمٌس قٌد خلف 

 ناجح بقرار الفقريات و احصاء علً عبد األمٌر حسٌن 

 ناجح بقرار تصنيف نبات علً مٌثم حسٌن ٌاس

 عبور بمادة الالفقريات و االنسجة عمر بٌرك فارس 

 ناجح بقرار انسجة  مهٌمن ثاٌر تركً 

 ناجحة بقرار تصنيف نبات نغم صالح احمد حسن

 ٌوسف حازم حسن 
عبور بمادة الالفقريات و  تصنيف 

 نبات

 راسب سجاد طالب غازي

 

 

 

 



 

الثاني نتائج قسم علوم الحياة / الدور  

 المرحلة الثالثة

 الدراسة الصباحية

 

 ناجح بقرار فطريات ابراهٌم شوكت مزهر 

 ناجح بقرار وراثة  اركان ناٌف حسٌن محٌمٌد

 ناجح بقرار وراثة  براء احمد خلف رجب

 ناجحة بقرار وراثة تمارا علً خلف صالح 

 ناجح بقرار وراثة  رائد حمود اسوٌد

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة زٌد مؤٌد حامد حسٌن 

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  سامر حمٌدي نجم

 ناجحة بقرار وراثة و فطريات سجى خلٌفه دخٌل 

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة سرى جمعه مطلك 

 ناجحة سرى خلٌفة دخٌل 

 ناجحة بقرار فطريات و وراثة سرى سعد حردان

 ناجحة سلوى حامد علً مخلف 

 راسبة بسبب الغياب سوالف ٌاسر جمٌل 

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  طارق خضٌر عباس

 ناجح بقرار فطريات عبدالرحمن عبدهللا جمعه 

 راسب بسبب الغياب عبدالسالم حامد بدر 

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  عبدهللا كامل دمحم حسٌن 

 الفطريات و الوراثةعبور بمادة  عبدالهادي سمٌر مصطاف عباس 

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة عثمان فاضل سعود 

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة عقٌل عزالدٌن قادر

 راسب بسبب الغياب علً خلف مجٌد 

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  علً سعدون جاسم دمحم



 عبور بمادة الفطريات و الوراثة علً عزت دمحم خلف

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  دمحمعلً قاسم 

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة علً لٌث سالم 

ات عمر أحمد حسٌن   ناجح بقرار حشر

 ناجحة غفران عدنان جاسم 

 راسب بسبب الغياب كهالن سعد حسن سلطان

 ناجح بقرار فطريات دمحم عبدهللا خضٌر ٌاسٌن 

 الفطريات و الوراثةعبور بمادة  دمحم محسن علٌوي حلو 

 ناجح بقرار وراثة  دمحم مدحً دمحم 

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  دمحم مظهر حسٌن زٌدان 

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة محمود عزٌز حمد خلف

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  مصطفى صبر حمزه

 ناجح بقرار فطريات مصطفى علً حمٌد سلٌمان 

 راسب بسبب الغياب معاذ مزهر صالح 

 ناجحة بقرار فطريات  مٌمونه لٌث جاسم

 ناجحة هناء خلٌل ابراهٌم موسى 

 راسبة بسبب الغياب هوازن لطٌف علً

 عبور بمادة الفطريات و الوراثة وسام حماد خضٌر 

 عبور بمادة الفطريات  وعد مكً حمدان 

 ناجح بقرار فطريات و وراثة  ٌحٌى طه خلف 

 

 

 

 


