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 ) المرحلة االولى(   2019- 2018 الذي يحق لهم اداء الدور التكميلي الرابع اسماء الطلبة 

 مواد التحميل  المرحلة  اسم الطالب  ت

 علم الخلية , احياء معاصر االولى  احمد صباح حسن محمود  1

 علم الخلية , احياء معاصر االولى  صالح قاسم حسين رمضان  2

 علم الخلية , احياء معاصر , كيمياء عامة  االولى عطية عكلة عبدالقادر خالد  3

 كيمياء عامة االولى عمر ياسين محمد حسين  4

 علم الخلية , كيمياء عامة  االولى  غيد صالح محمد عبدهللا  5

 كيمياء عامة االولى  محمد عبدهللا خلف سليمان 6

 كيمياء عامة االولى يوسف سعد عبيد خلف 7

) راسب ( علم الخلية , احياء معاصر , كيمياء عامة ,   االولى مشتاق عبدالعزيز وهيب عمر  8

 علم االرض

   التحميل 

 علم الخلية , كيمياء عامة  االولى  حمزة زياد طلفاح   1

 علم الخلية , كيمياء عامة االولى  سامي صطم سليمان  2

 كيمياء عامةعلم الخلية ,  االولى  سماح مزهر محمود 3

 علم الخلية , كيمياء عامة االولى  عدنان راشد علي  4

 علم الخلية , كيمياء عامة االولى  غازي محمود محمد  5

 

 

 ) المرحلة الثانية(  2019- 2018 الذي يحق لهم اداء الدور التكميلي الرابع اسماء الطلبة 

 مواد التحميل  المرحلة  اسم الطالب  ت

تصنيف نبات , علم النسج ، اجنة , كيمياء حياتية ,   الثانية  حمزة زياد طلفاح   

 اللغة االنكليزية  

 كيمياء حياتية  الثانية  خلف طلب علي حمود  1

 تصنيف نبات   الثانية  سامي صطم سليمان  

الفقريات , تصنيف نبات , كيمياء حياتية , اللغة  الثانية  سماح مزهر محمود 

 االنكليزية 

 تصنيف نبات , اجنة  الثانية  عبدالحكيم مطشر لطيف  2

 علم النسج  الثانية  عدنان راشد علي  

 كيمياء حياتية  الثانية  عمر حاتم خليفة عبدهللا  3

 علم النسج , كيمياء حياتية   الثانية  غازي محمود محمد  

 كيمياء حياتية  تصنيف نبات , الثانية  مدلي جسام محمد ابراهيم  4

 كيمياء حياتية  الثانية  حمود مروان نجيب عبدهللا 5

 كيمياء حياتية علم النسج ,  الثانية  مها موفق صالح حسين 6
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 ) المرحلة الثالثة(  2019- 2018 الذي يحق لهم اداء الدور التكميلي الرابع اسماء الطلبة 

 مواد  ال المرحلة  اسم الطالب  ت

 فطريات  الثالثة  عليوي عباس بسام محمد  1

 حسين ابراهيم خلف ابراهيم  2
 

 تشريح مقارن , مجاميع نباتية  

 منهج البحث  الثالثة  سحر حميد محمد صالح  3

 تشريح مقارن الثالثة  سيف سعد علي محمود  4

 فطريات  الثالثة  مضر سعيد عباس محمد 5

 فطريات  الثالثة  ميزر احمد ابراهيم عَكة  6

 ) راسب ( تشريح مقارن , فطريات , وراثة , منهج بحث  الثالثة  محمود عبيس تركيعباس  7

   التحميل 

 فطريات   الثالثة   علي احمد علي غضيب  1

 

 

 

 ) المرحلة الرابعة(  2019- 2018 الذي يحق لهم اداء الدور التكميلي الرابع اسماء الطلبة 

 مواد  ال المرحلة  اسم الطالب  ت

 احياء مجهرية , فسلجة نبات   الرابعة  صابر عيسى حنطو احسان  1

 احياء مجهرية , مناعة الرابعة  اسامة شمس عدنان اسماعيل   2

 احياء مجهرية , طفيليات , مناعة  الرابعة   اوس ابراهيم علي محمد   3

 احياء مجهرية   الرابعة  براء دهام محمد عبد  4

 احياء مجهرية , مناعة  الرابعة   تماره سليم احريز محمد   5

 علم المناعة   الرابعة  دعاء عدنان احمد عبدللا  6

 احياء مجهرية , علم المناعة  الرابعة  رشا جبار فياض علي  7

 احياء مجهرية   الرابعة  رفل عبد علي نجم  8

 علم المناعةاحياء مجهرية ,  الرابعة   ساهرة حميد خلف عبدهللا   9

 احياء مجهرية   الرابعة  عدنان مزحم لطيف هندي  10

11 

 علي احمد علي غضيب 

احياء مجهرية , فسلجة حيوان , اختياري )هندسة وراثية (   الرابعة 

 ,علم المناعة  

 احياء مجهرية , فسلجة النبات   الرابعة  مرفت نجاح عبدللا محي الدين 12

 احياء مجهرية , فسلجة النبات , فسلجة الحيوان  الرابعة  مصعب عبدللا طه حسين 13

 احياء مجهرية   الرابعة  هيثم مناور نجم عبدللا  14

15 

 وائل اسماعيل رزوقي سلمان

احياء مجهرية , فسلجة النبات , فسلجة الحيوان , اختياري ,  الرابعة 

 علم المناعة  

 احياء مجهرية  الرابعة   ياسر وليد خالد مجيد   16

 احياء مجهرية   الرابعة   يوسف طارق زيد عجيل   17
 


