
 جامعة دٌالى

  8109-8108كلٌة الطب البٌطري                       نتائج الدور التكمٌلً الثانً 

 النتٌجة التقدٌر المادة المرحلة اسم الطالب

.ختام عودة 0

 خلٌفة

 ناجحة مقبول 8التشرٌح ف االولى

.مصطفى قاسم 8

 عبد

 ناجح مقبول 8التشرٌح ف االولى

.عباس ولٌد 3

 ابراهٌم

 ناجح مقبول 8التشرٌح ف االولى

.محً الدٌن 4

 هالل

 ناجح مقبول 0التشرٌح ف االولى

.ٌوسف ثائر 5

 ٌوسف

 ناجح مقبول 0التشرٌح ف االولى

بكر عادل .6

 علٌوي

 ناجح مقبول 0التشرح ف االولى

.عمار محمد 7

 كرٌم

 ناجح مقبول 8ادارة دواجن ف االولى

 

 النتٌجة التقدٌر المادة المرحلة  الطالب اسم

 ناجح مقبول  0تغذٌة ف الثانٌة .حسٌن احمد عباس0

 ناجح مقبول 0تغذٌة ف الثانٌة .مجتبى هٌثم عباس8

 ناجح مقبول 8اجنة ف الثانٌة .اٌالف فالح عبد3

.زبٌدة عبد الوهاب 4

 احمد

 0تغذٌة ف الثانٌة

 8اجنة ف

 مقبول
 مقبول

 

 ناجح
 ناجح

  0تغذٌة ف الثانٌة .زكرٌا ٌحٌى غن5ً

 8اجنة ف

 مقبول
 متوسط

 ناجح
 ناجح

  0تغذٌة ف الثانٌة .نور الدٌن سالم 6

 8اجنة ف

 مقبول 
 متوسط

 ناجح
 ناجح

  0تغذٌة ف الثانٌة .زٌد حٌدر حسٌن7

 8انسجة ف

 مقبول
 مقبول

 ناجح
 ناجح

. سند رعد عبد 8

 الكرٌم

 ناجح مقبول 0تغذٌة ف الثانٌة

 الثانٌة .حسٌن علً فاضل 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناجح مقبول  0تشرٌح ف

 ناجح مقبول  0انسجة ف

 ناجح مقبول  0تغذٌة ف

 ناجح مقبول  0فسلجة ف

 ناجح مقبول  0وراثة ف

 ناجح مقبول  8تشرٌح ف

 ناجح مقبول  8انسجة ف

 راسب راسب  2كيمياء حياتية ف

 مقبول 8اجنة ف
 

 ناجح



.جمانة علً 01

 حسٌن

 ناجح مقبول  0تشرٌح ف الثانٌة

 ناجح متوسط  0انسجة ف

 ناجح مقبول  0تغذٌة ف

 ناجح مقبول  0فسلجة ف

 راسب راسب  1كيمياء حياتية ف

 ناجح  مقبول   8تشرٌح ف

 ناجح مقبول  8انسجة ف

 راسب راسب   2كيمياء حياتية ف

 ناجح مقبول   8اجنة ف

 ناجح مقبول   8احصاء ف

 ناجح مقبول 8تغذٌة ف

.ٌوسف جبار عبد 00

 الستار

  0تغذٌة ف الثانٌة

  8تشرٌح ف

  8انسجة ف

 8اجنة ف

 مقبول
 مقبول
 مقبول
 مقبول

 ناجح
 ناجح
 ناجح
 ناجح

 

 النتٌجة التقدٌر المادة المرحلة  اسم الطالب

االحٌاء المجهرٌة  الثالثة .مرٌم محمد طه0
 0ف

 ناجح مقبول

االحٌاء المجهرٌة  الثالثة مرٌم محمد طه
 8ف

 ناجح مقبول

 ناجح مقبول 0ف الطفٌلٌات الثالثة مرٌم محمد طه

 ناجح مقبول  8الطفٌلٌات ف الثالثة مرٌم محمد طه

االحٌاء المجهرٌة  الثالثة .مبارك ضٌاء عبد8
 8ف

 ناجح مقبول

 ناجح مقبول 8الطفٌلٌات ف الثالثة مبارك ضٌاء عبد

 

 النتٌجة التقدٌر المادة المرحلة اسم الطالب

التشخٌصات  الرابعة دٌنا محمد خضٌر
 0المرضٌة ف

 ناجح مقبول

 ناجح مقبول 0جراحة ف الرابعة دٌنا محمد خضٌر

 

 

 أ.م.د.منى محمد اسماعٌل

 رئٌس اللجنة االمتحانٌة للدراسة االولٌة

 8181تموز  08


