
 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 احمد حسن حسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌد متوسط جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 احمد حسٌن عبد السادة االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد جدا متوسط مقبول ضعٌف غائب التقدير

 النتيجة

 مكمل

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 احمد حمٌد مثكالاالسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 اسماء محمد رجاب االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌدجدا متوسط ضعٌف متوسط التقدير

 النتيجة

 مكمل

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

المرضٌة رئٌس قسم التحلٌالت  
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 اقبال كرٌم سوادي االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط جٌد غائب غائب التقدير

 النتيجة

 مكمل

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 ام البنٌن عقٌل  حمٌد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط متوسط متوسط مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 امجد عماد عبدهللا االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 امنه مهاوش مناوي االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

المرضٌةرئٌس قسم التحلٌالت   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 اٌات عبد هللا عبد االمٌر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 اٌالف غفار حسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 بتول ٌوسف هالل االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 بشار كرٌم حاتم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌدجدا متوسط جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 بنٌن رضا حسونً االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌدجدا جٌدجدا متوسط جٌدجدا التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 تبارك طارق محمد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط متوسط ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 تبارك عواد كردياالسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 تقى عبد عنون محمد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد متوسط ضعبف متوسط التقدير

 النتيجة

 مكمل

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 تقى محمود باقر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط جٌد مقبول متوسط التقدير

 

 النتيجة

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   
المرضيةقسم التحليالت    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 جنان عالء حسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌد متوسط جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حسٌن حسن عبد السادة االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌد ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حسٌن حٌدر مجٌد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول غائب مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

المرضٌةرئٌس قسم التحلٌالت   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حسٌن غسان عالء االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌد متوسط جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حنٌن فاضل جابر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول  مقبول غائب مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حنٌن مطشر محسن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط جٌد جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حنٌن منذر عدنان  االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز مقبول مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حنٌن نبٌل فاضل االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌد مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   
المرضيةقسم التحليالت    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 حٌدر رٌاض شكري االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 دعاء حٌدر حسن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌدجدا امتٌاز التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 دعاء نبٌل طاهر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط جٌد مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

قسم التحلٌالت المرضٌةرئٌس   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 رسل رزاق معٌبد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد متوسط متوسط جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 رسل علً حبٌب االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد جٌد متوسط متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 رفل صادق حلبوص االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط متوسط مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 رقٌة حسٌن نعمه االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 رنا عبد الرسول عباس االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 روان فالح حسن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول مقبول مقبول ضعٌف التقدير

 النتيجة

      مكمل    

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 روز حسٌن جبار االسم: الدراسة المسائٌة           

  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 رٌام ٌاس خضٌر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط متوسط ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

قسم التحلٌالت المرضٌةرئٌس   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 محسنزهراء احمد  االسم: الدراسة المسائٌة           

  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل   

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضية  قسم  
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زهراء جاسم عبٌد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زهراء صبٌح جاهل االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول مقبول ضعٌف التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زهراء صٌهود عذال االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زٌنب حسنٌن كرٌم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط جٌد متوسط جٌدجدا التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زٌنب حسٌن عالوي االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زٌنب عالء مرزة االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 دوحً مهديزٌنب  االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد مقبول مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 زٌنب هادي حسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد جٌد مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   
المرضيةقسم التحليالت    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 سارة احمد جواد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌد متوسط متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 سارة باسم هاتف االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد مقبول ضعٌف ضعٌف التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 سارة علً عبد الحسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 سارة كاظم ناجً االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد غائب غائب مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   
المرضيةقسم التحليالت    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 سجاد عبد الكاظم كرٌم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 طاهر كرٌم عبد الحسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط متوسط ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 طٌبة حسام مجٌد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد متوسط مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

قسم التحلٌالت المرضٌةرئٌس   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 عباس منعم شهٌد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول مقبول ضعٌف غائب التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 عذراء سعد طاهر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 علً عبار عبد الٌمه االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 غائب غائب غائب غائب غائب التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 علً محمود شاكر  االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز مقبول متوسط متوسط متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌة رئٌس قسم  
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 فاطمه احمد قاسم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط مقبول ضعٌف مقبول  التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 فاطمة صباح داخل االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول ضعٌف غائب التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 فاطمه ضٌاء سلٌم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 كرار حٌدر حسن  االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

قسم التحلٌالت المرضٌةرئٌس   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 كوثر صالح زبالة االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط غائب مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 مالك محمد حسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط جٌد متوسط جٌد التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 محمد باسم محمد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد متوسط مقبول مقبول ضعٌف التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

النتيجة وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب هذه   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 محمد جبار نعمه االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌدجدا جٌد مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 محمد رٌاض كرٌم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 محمد فاضل عباس االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 محمد مكً محمد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال تعترب    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 مرتضى نوري صالح االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 مصطفى سمٌر عبدهللا االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 معصومه جواد محمد االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا جٌد مقبول ضعٌف ضعٌف التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 مالك قٌصر سلمان االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌدجدا جٌد مقبول متوسط التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.مالحظة: ال    
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 مٌس محمد ناجً االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

قسم التحلٌالت المرضٌةرئٌس   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 ناصر صكبان حمود االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 نبأ جواد كاظم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز مقبول متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 نبأ سمٌر شناوة االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول متوسط مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 نبأعالوي سرحان االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 نعمه حسٌن كرٌم االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 نور صباح حسن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول متوسط مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 هدى عباس ٌاسٌن االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا مقبول متوسط مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

هذه النتيجة وثيقة رمسية. مالحظة: ال تعترب   
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 هند عمران ورٌر االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌد مقبول مقبول ضعٌف مقبول التقدير

 النتيجة

 مكمل

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

التحلٌالت المرضٌةرئٌس قسم   
\    \0202  



 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

 قسم التحليالت المرضية
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 وسن رائد صاحب  االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  

 
 

 جامعه الكوفة
مكلية العلو   

التحليالت المرضيةقسم    
 

 Kufa University 

Faculty of science 

Dept. of laboratory investigations 

 

 0202-0202 ولنتٌجة الفصل اال  الرابعةالمرحلة 

 وسام محمد عبدنور االسم: الدراسة المسائٌة           
  

 المادة
 فٌروسات  تقانة 

اساسٌات 
 دم

كٌمٌاء 
 مضادات 2سرٌرٌة

 جٌدجدا متوسط مقبول مقبول مقبول التقدير

 النتيجة

 ناجح

 

  مالحظة: ال تعترب هذه النتيجة وثيقة رمسية.
حوراء عبد االمٌر الدهانأ.د.   

 رئٌس قسم التحلٌالت المرضٌة
\    \0202  



 


