
 

ةزراعة انسجة نباتي بايلوجي جزيئي زراعة انسجة حيوانية احياء مجهرية طبية امراض وراثية المعدل  نباتات طبية 

 وعطرية
 الطالب هندسة وراثية تلوث بيئي انكليزي

انابتسام عبد هللا عمر            نفقة خاصه  

جداجيد ---- ----- ---- 86.782 قدوري عراكاحمد  جيد ضعيف ضعيف جيدجدا  جيد   

 اروى راجح ثامر جيد جدا متوسط جيد ---- ----- ---- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 89.037

 امنه جمال محمد          نفقة خاصة

 إبراهيم علي عباس جيدجدا متوسط ضعيف --- ---- ---- جيد جيد جيد 77.361

أحمد محيميدأسماء  امتياز جيد جيد ---- ---- --- جيدجدا جيدجدا متوسط 88.889  

د براق عباس عبدالواح           نفقة خاصة  

 جنان حسن حمود            نفقة خاصة

 خنساء رائد داود امتياز  متوسط متوسط --- --- --- جيدجدا جيد جيدجدا 85.926

 ريام هيثم شحاذه جيد جيد جيد -- --- --- جيدجدا جيد جيدجدا 80.226

 ريم محمد سند جيدجدا متوسط متوسط جيدجدا متوسط جيدجدا  --- - 75.867

 زهراء عامر حسن امتياز جيد جيد ---- ---- --- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 92.444

 زينب سعد عزيز جيد جيد جيد --- --- ---- جيد جيد متوسط 81.956

 زينب محي الدين  جيدجدا جيد متوسط ---- --- ---- جيدجدا جيد جيدجدا 83.363

زينة غازي محمد  جيد جيد جيدجدا --- --- --- جيدجدا جيد جيدجدا 86.54

 صالح
 زينه يعقوب محمود جيد متوسط متوسط جيدجدا متوسط جيدجدا ---- ---- -- 74.136

 سجى سامي داود          نفقة خاصة

 سناء زامل شويش جيد جيد متوسط جيد متوسط جيدجدا --- -- ---- 71.6

 شهد محمد عبدهللا امتياز متوسط جيد - - ----- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 88.741

 عبدالرحمن عالء  جيد جدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا ---- --- - 84.363

 عبدهللا عباس عبدهللا جبدجدا جيد متوسط -- --- --- جيد جيدجدا جيدجدا 74.656

 علي عادل محمد جيدجدا جيد جيد --- --- --- جيد جيدجدا جيدجدا 84.215

 غفران سالم جابر امتياز جيد جيد ---- ---- --- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 87.259

 فاطمه كريم كاظم امتياز متوسط متوسط ---- ---- --- جيدجدا جيدجدا جيد 85.704

 فراس كاظم عبدهللا          نفقة خاصة

 لمياء اسماعيل محمد جيد جيد متوسط --- --  جيدجدا جيدجدا جيد 85.037

 لمياء كريم ابراهيم جيدجدا جيد متوسط جيدجدا متوسط جيدجدا -- -- - 72.637

 مازن كامل مرجون جيدجدا جيد جيد --- -- -- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 88.57

 مريم بدر محمود  جيدجدا جيد متوسط جيدجدا جيد جيدجدا ---- --- - 79.563

المصطفى حسين عبد جيدجدا جيد متوسط --- -- -- متوسط جيدجدا جيدجدا 80.6  

 مصطفى عبد هللا جيدجدا متوسط جيد -- ---- --- جيد جيدجدا جيد 85.259

 منتظر مدين حسين جيدجدا جيد جيدجدا ---- -- -- جيدجدا جيدجدا امتياز 87.511

حسينمنتهى علي  جيدجدا جيد متوسط --- --- --- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 90.163  



 مينا ثابت حسن          نفقة خاصة

 نادية سمير عواد          نفقة خاصة

 نبا مهند رشيد جيدجدا متوسط متوسط ---- -- --- جيدجدا جيد جيدجدا 83.178

 ندى ابراهيم تومان جيدجدا متوسط جيد جيد متوسط جيد --- -- --- 73.142

 نور سعدي مصطفى جيدجدا جيد جيد -- -- - جيدجدا جيد جدا امتياز 89.289

 نهاد فاخر مخيلف جيدجدا جيدجدا متوسط -- === -- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 85.326

 هاله احمد عبدالقادر جيدجدا جيدجدا جيد -- --- -- جيدجدا جيدجدا جيدجدا 88.872

 واثق قاسم عبود جيدجدا جيد جيد -- -- = جيدجدا جيدجدا امتياز 85.4

 ياسر مرعي نايف           نفقة خاصة

 ياسمين سمير عبد  امتياز جيد جيد -- -- -- جيدجدا جيدجدا امتياز 89.111

 


