
قسم علوم الحياة

المالحظاتالمجموعاسم الطالبت

581علي عادل نعمة حلبوت1

576نخوة حسين طالب صالح2

572محمد كريم سلمان شاهين3

569حسام حيدر محمود علي4

556فؤاد جاسم محمد غافل5

546ميساء قحطان محمد خضير6

544ساره خالص فاضل عباس7

543دعاء محمود سالم محمود8

541علي حسين علي عباس9

541علي الهادي حسين علي حسين10

541فاطمة محمد عبد الرحمن صالح محمد11

531علياء حسين طالب صالح12

528زهراء حمدي عبد هللا حمد13

523ندى خضير عباس كريم14

519طيبه عبد الرحمن علي عبد الحميد15

517هند حازم مجيد حميد16

513عبد هللا علي وادي حسين17

509نبأ عبد السالم جعفر مبارك18

505حنان عبد الجبار محمد كمر19

505سامي حسن فالح حسن20

504نور الدين سالم سامي حسن21

504عبد هللا أحمد شهاب حسين22

503سارة مجيد عباس محمد23

502زينب ستار خضر ياس24

497زياد عماد عليوي أسماعيل25

496سيف علي عيدان حسين26

495محمد جاسم نعمان جاسم27

495احمد خليفة احمد نصيف28

494نور الهدى منير محمد شكر29

494ضحى محمد جاسم حسين30

493ضحى يوسف عبد علوان31

492محمد زكي خلف عباس32

492يوسف قاسم جواد جوهر33

491أحمد فؤاد حسن علوان34

491ديانه عادل محمد سلمان35

490حنين إبراهيم محمد كاظم36

490نبأ محمود جاسم حمودي37

490بلسم كامل صبري محمد38

489اكرام سعدون كاظم عباس39

487ليث عمر الدين فاروق عباس 40

487احمد ساهر محمود كاظم41

487حسن صالح لفته صالح42

485صفا رعد غالب غائب43



484زيد محمد سعدون عباس44

483احمد خالد حميد مراد45

483نغم علي حسين محمد46

482احمد جاسم محمد علي47

482ايناس ياسر محمود ياسين48

480ياسمين حمدان رشيد خدام49

480جاسم نصيف جاسم محمد50

478هاشم علي سليمان عبد هللا51

478هبة الرحمن علي محمد حسن52

477هاله حسام سلمان عبد القادر53

477رغد مصطفى عبد هللا حسين54

477حسن محمد عزيز فرحان55

477علي عبد الجبار فاضل مهدي56

477دينا ثائر رشيد حسن57

477أبراهيم صالح حسن صالح58

476قمر صباح ناجي خورشيد59

475احمد فالح سلمان عيدان60

474سندس وهبي شوكت شاكر61

473حسام حسن فالح مهدي62

473تبارك ناجي هاشم قدوري63

472محمد علي كنعان عصفور64

470محمد مطشر عبد خضير65

469شهد مثنى شاكر حسين66

468حامد كاظم جواد كاظم67

467محمد قاسم شكر محمود 68

467احمد خالد محمود شهاب69

465محمود طعمه كردي ذباح70

463روى احمد نصر هللا حسين71

463أماني لؤي شاكر محمود72


