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تصنيع اغذية  لغة انكليزية تحليل الي كيمياء حيوية
 متقدم

 النتيجة طرق بحث علمي تقنية حيوية

 حناج جيد جدا   جيد جيد جدا   متوسط جيد جدا   جيد جدا   احمد صالح الدين محي 1
 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   اسماء حمودي كريم 2
 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط جيد جيد ايناس خالد احمد 3
 ناجح جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   بالل علي خشان 4
 ناجح جيد جدا   جيد جيد جدا   متوسط جيد جدا   جيد جدا   حسين عيسى حمد 5
 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   شفيق لرنا جما 6
 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد امتياز جيد جدا   جيد جدا   رؤى عباس عبدالرزاق 7
 مكمل جيد ضعيف جيد جيد ضعيف ضعيف زيد سالم حميد 8
 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد جيد ساره سليمان فياض 9
 ناجح جيد جدا   جيد جيد جيد جدا   متوسط جيد سالمة عبدالحميد شويش 10
 ناجح جيد جدا   متوسط جيد جدا   جيد متوسط جيد جدا   سيف عمادالدين 11
 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   عبير مجيد شاكر 12
 ناجح جيد دا  جيد ج جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   عثمان اياد جاسم 13
 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   عروبه بهجت شهاب 14
 ناجح جيد جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد علي حسين عبدالوهاب 15



 ناجح جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   عمار حسين حمد 16
 ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   عمر عماد عمار 17
 ناجح جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   غناء حامد عبدالكريم 18
 مكمل متوسط جيد متوسط متوسط متوسط ضعيف محمد باسم صالح 19
 مكمل جيد جدا   جيد  جيد ضعيف جيد متوسط محمد تحسين محمد 20
 ناجح جيد جيد جيد جدا   جيد جيد جيد محمد فالح عايد 21
 ناجح جيد جدا   جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   مروه علي حسين 22
 ناجح جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جيد مصطفى وائل حسن 23
 ناجح جيد جيد جيد متوسط جيد جيد وسام ظاهر احمد 24
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