
 
 
 

 ( 83)مرحلة الماجستير 
 اسم الطالب

 

تقنبات حيوية 

 بيئية
االحصاء 

 الحياتي
اللغة 

 االنكليزية
وراثة  اجنة

 صيدالنية
وراثة 

 مناعية
وراثة احياء 

 مجهرية
فسلجة 

احياء 

 مجهرية

معلوماتي

 ة
مصادر 

نبات 

 وراثية

ايض 

 ثانوي
المعدل العام 

 للفصلين

خاصةنفقة                  احمد مصطفى حميد  

 نفقة خاصة                 ازهار علي عبد العباس

 75.583           جيد جيد جدا  امتياز جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  اسماء محمود سلمان

 73.185     جيد جدا  جيد   جيد جدا      جيد جيد جيد جدا  االء عباس خلف

 81.667       جيد جدا  جيد جدا      امتياز جيد جيد جدا  جيد جدا  الحان هاشم شيت

 77.519     امتياز       جيد جدا  امتياز جيد جيد جدا  امتياز امل عواد عطشان

 79.259     جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا      جيد امتياز جيد جدا  انسام باسل عبد الرزاق

 85.444     امتياز جيد     جيد جدا    امتياز امتياز امتياز اوس خليل بنيان

 نفقة خاصة                 ايمن سالم اسماعيل

 80.37     جيد جدا  جيد جدا    جيد جدا      جيد جدا  امتياز جيد جدا  ايه عامر عبدالجبار

 82.556         جيد جدا  جيد جيد جدا    جيد جدا  امتياز جيد جدا  براء مثنى عگيدي

 80.519           امتياز جيد امتياز جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  حوراء حيدر عبد االله

 80.37       جيد جيد جدا      جيد جدا  جيد جيد جدا  جيد جدا  حوراء كاظم فلحي

 83.444       جيد جدا    امتياز   جيد جدا  جيد جيد جدا  جيد جدا  ديانا واجد احمد

 84.926         جيد جدا    جيد جدا  امتياز امتياز امتياز امتياز دينا مثنى فهران

 نفقة خاصة                 رشا كاظم عبد الزهرة

 نفقة خاصة                 رفل محمد جاسم

 78.37       جيد جدا  جيد جدا      امتياز متوسط جيد جيد جدا  رقية عبد الكاظم داخل

 77.778       جيد   جيد جدا    جيد جيد جيد جدا  جيد جدا  ريام راضي فرحان

 نفقة خاصة                 زهراء سالم عبدهللا

 76.778     جيد جدا    جيد جدا  جيد جدا      جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  سجاد عالء وهاب

 78.481           جيد جدا  جيد جدا  امتياز جيد جدا  جيد امتياز سجى علي حمودي

 نفقة خاصة                  شهد مهدي صالح

 85.444     امتياز       جيد جدا  امتياز جيد جدا  جيد جدا  امتياز شيرين نزار قاسم

 86.593       جيد جدا    امتياز   امتياز جيد جدا  امتياز امتياز شيماء عباس داود

 77.593     جيد جدا  جيد    جيد جدا     جيد جدا  امتياز جيد جدا  صباح عبود محمد

 79.37       جيد    امتياز   امتياز جدا جيد جيد جدا  جيد جدا  صفاء زغير مروز

 81.238 امتياز امتياز جيد جدا            جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  عبير عبد العظيم سعد

 نفقة خاصة                 علي خضير رسن

خاصةنفقة              ا    علي ناظم عبدهللا  

 نفقة خاصة                  محمد عادل جبر

 74.63     جيد جدا        جيد جدا  امتياز جيد جدا  جيد جيد جدا  مرتضى شالل نجم

 78.741     جيد جدا        جيد جدا  امتياز جيد جيد جدا  جيد جدا  مروج خضر صكب

 79.789     جيد جدا  جيد جدا      جيد جدا    جيد جدا  امتياز امتياز منقذ علي منديل

 77.185     جيد جدا  جيد   جيد جدا      جيد جدا  جيد جدا  امتياز نور ابراهيم زيدان

 نفقة خاصة                  نور قاسم محمد

 78.778       جيد   جيد جدا  جيد جدا    جيد جيد جدا  جيد جدا  نورهان صباح ابراهيم

 84.333     جيد جدا        جيد جدا  امتياز جيد جدا  امتياز امتياز هبه فيصل محمود


