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 المرحلة الثانية / الكورس االول نتائج

 املالحظات  املواد الدراسية  اسم الطالب ت
 التقييم اساسيات 

  الصحي
االحياء  احلاسوب النمو والتطور

 اجملهرية 
 ناجحة  امتياز امتياز جيد امتياز امتياز افراح حسام احسان 1

 ناجحة  جيد جدا امتياز امتياز امتياز امتياز آمنة محمد حسن 2

 ناجحة  جيد جدا جيد  جيد  امتياز  جيد  ايالف عبدالكريم محمد 3

 مكملة  مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول ايمان بدري اسماعيل 4

 ناجحة  متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول ايناس خالد احمد 5

 ناجحة امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز جوانة خلف لطيف 6

 ناجحة امتياز جيد جدا جيد جيد جدا امتياز هزاعحنان محسن  7

 ناجحة متوسط جيد  جيد جدا جيد  متوسط رسل رباح ياسين 8

 ناجحة جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا رونق حسين ماجد 9

 ناجحة متوسط جيد مقبول متوسط  مقبول زهراء سامي غزال 10

 ناجحة متوسط جيد مقبول جيد جدا مقبول زهراء سرحان عبيد 11

 مكملة  مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول سرى محمود حميد 12

 ناجحة  امتياز امتياز جيد جدا امتياز امتياز سماح ابراهيم احمد 13

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد جيد سيف يوسف موسى 14

 ناجحة مقبول جيد مقبول جيد جدا مقبول سيناء سعدون محمود 15

 ناجحة جيد جيد جدا جيد امتياز متوسط سالم حمدشفاء  16

 ناجحة مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول فاطمة محمد عبداللطيف 17

 ناجح جيد جدا امتياز امتياز امتياز امتياز  قاسم محمد عبدهللا  18

 ناجح متوسط امتياز متوسط امتياز  متوسط  كنان فؤاد عبدهللا 19

 ناجح جيد جيد جيد جيد متوسط محمد حسين احمد 20

 ناجحة  متوسط  جيد جدا مقبول جيد جدا مقبول نور ظاهر خليل 21
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 / الكورس االول الثالثةالمرحلة  نتائج

 املالحظات  املواد الدراسية  اسم الطالب ت
 طرق حبث االدوية  االطفال  البالغني 

 ناجح جيد جدا جيد مقبول امتياز احمد عيسى علي 1

 ناجح امتياز امتياز جيد امتياز سماعيل يونس محمدا 2

 مكملة جيد ضعيف ضعيف جيد  ية مظهر حسنا 3

 ناجحة امتياز متوسط مقبول امتياز يالف صباح عليا 4

 ناجحة جيد مقبول مقبول متوسط دنيا محمد حسين 5

 ناجحة متوسط ضعيف مقبول مقبول رحاب حسين جبار 6

 ناجحة امتياز جيد جيد امتياز رفل يوسف عبد 7

 ناجح امتياز امتياز جيد جدا امتياز سيف سعد حسين 8

 ناجح امتياز جيد مقبول جيد جدا عبدهللا سعدهللا محمد 9

 ناجح جيد جدا متوسط متوسط جيد محمد خليل محمد 10

 ناجح متوسط متوسط مقبول جيد جدا محمد عبد حمد 11

 مكمل جيد جدا ضعيف ضعيف متوسط معد لطيف حمد 12

 ناجحة  جيد جدا مقبول مقبول متوسط نغم سعد ناصر 13

 ناجحة  متوسط مقبول مقبول مقبول نور علي عبدهللا 14

 ناجحة جيد جدا مقبول متوسط امتياز هبة خضير عباس 15

 ناجح امتياز  جيد جدا جيد  امتياز وائل إبراهيم إسماعيل 16

 

 

 

 

 

 


