
قسم علوم الحياة

المجموعاسم الطالبت

566عبد الحميد اسماعيل حميد عبد1

557زينب حكمت حسين علي2

555سجى حسين خلف حسين3

546زينب شوقي علي عبد4

541حسين علي حميد5

541مرتضى عامر عبد هللا خليل6

540نوار ابراهيم اسماعيل شهاب7

538دعاء قادر جاسم محمد8

526علي طالب حسن علوان9

523مصطفى اسماعيل نايف هوه10

522جيهان محسن علوان حسين11

517محمد سعدي عبود حمد12

516شيماء باسم محمد حسين13

514مازن علي حسين فهد14

512مروان فاضل فرحان15

510نبأ ليث عبد الستار وهاب احمد16

510طيبة جاسم محمد حسن17

510بسام ياسين مخلف الحمد18

510طارق زيد خلف19

505عبد هللا مظهر علي ناصر20

505تبارك سعد احمد نامدار21

505نورس عبد الباقي عبد الواحد شهاب22

504مريم ثاير عبد الستار حميد23

504اسيل كامل جاسم حمود العزاوي24

503اية ثابت محمود كاظم25

503تمارة قيس احمد محسن26

501باسم محمد حبيب علوان27

501فاطمة احمد علي عبد28

500هبة عبد الغني طاهر محمود29

497دعاء حسيب احمد جاسم30

497شكري وحيد شكري توفيق31

495اكرام عبد الخالق حسين محمد32

495كوثر خضر عباس خماس33

495حسن فالح حسن موسى34

493بسام ابراهيم حسب هللا عباس35

493نورهان رياض احمد كريم 36

492شروق جاسم مجيد جواد37

491اسراء قحطان ارحيم عيسى38

491مصطفى كريم خليل ابراهيم39

491تبارك منذر جاسم محمد40

491ريم مالك عبد الرزاق محمود التميمي41

491هدى طالب محمد عباس42

490عقيل مقداد عبد الرضا سلمان43

490احمد عماد حمدي حسن44

489مصطفى سليم حجي كرم45

489ايمن نزار خليل اسماعيل46



488حيدر عبد الرحمن عبد المهدي احمد47

487علي حسين مجيد ابراهيم48

486ايالف ابراهيم علي حسين49

485حسين علي عباس50

483محمود خلف شالل حبيب51

483مصطفى شاكر محمود حسين52

483علي طه احمد اسماعيل53

482براق علي خليل علي54

482استبرق عادل محمود حزون55

482اسماء احمد رشيد حميد56

481عبد الرحمن هاشم حسين57

481مريم احمد اكرم سبع58

481ايسر طه حسين محمد59

481اية صعب حردان مظلوم60

480حسين قاسم كاطع كاظم61

480مصطفى علي سلمان كاظم62

479احمد كنعان محمد كاظم63

479محمد طه مخلف عبد هللا64

479احمد صالح جاسم محمد65

478احمد عمران علي بدر66

478احمد ناظم عبد الشريف حسين67

478بتول علي حسين محمد68

477هناء فتحي مراد الدرويش69

477علي حسين علي عجاج70

477احمد موفق احمد ذياب71

476نور رعد محمد72

475علي فالح حسن غانم73

475حنان هاشم سلمان ناصر74

475ضحى محمد محمود شكري75

475زياد طارق ابراهيم اسماعيل76

474سعد حافظ كاظم خالف77

474انفال زيدان خليفة حمادي78

474صفاء محمد خليل صالح79
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