
المالحظاتالمجموعاالسمت

ضحايا اإلرهاب592زمن محسن جوهر سهيل1

585نبأ محمد عيسى اسماعيل2

585مريم محمود خضير عباس3

575رغد احمد خلف مسعود4

571زهراء عدنان عبد العباس محمد5

569سما منصور خضير سكران6

568ختام وسام حاتم جسام7

567منار عبد هللا حسين مهدي8

567سجى طه احمد مطلك9

564فاطمه طالب علي عباس10

563ورود ابراهيم خليل اسماعيل11

ضحايا اإلرهاب563زينب روكان صالح مهدي12

558نور خليل حميد عبد13

555استبرق علي صالل عبد الجبار14

553هاله قيس احمد ابراهيم15

553اسراء صباح حبيب مطلك16

549رواسي محمد قهار مهدي17

549ميسره مضر علي مطلك18

546هبة ناظم جواد معروف19

546مريم غانم عبد الزهرة حمد20

ضحايا اإلرهاب546نور شاكر محمود اسماعيل21

545هالة وليد حميد ابراهيم22

543بسمه سعد عبد احمد23

543مالذ وسام احمد عبد القادر24

543نور صباح صبري مهدي25

543سجاد هاني جواد كاظم26

ضحايا اإلرهاب543فرح فايق عزيز ابراهيم27

541رسل ثاير احمد محمد28

541سندس خالد بشير حسن29

541أراده عبد الرحمن حميد عباس30

540نبأ سعد جعفر اخميس31

540انسام عمار قاسم محمد32

539كوثر ستار خليل ابراهيم33

539نور محمد جواد كاظم34

أسماء الطلبة المقبولين في قسم علوم الحياة       



539حسين هاشم خميس عباس35

539تقى طه حميد ياسين36

538نبأ رسول جاسم سعود37

538كلثوم عدنان حسين نزال38

538زهراء عالء الدين يعرب عبد الكريم39

537اميمه واثق خميس قدوري40

537دينا يوسف حسب هللا عبد41

537نور حسام احمد حسن42

537علي كاظم حساني علي43

536مروه باسم محمد حسين44

536سرى رعد عبد المحسن عبد الحسين45

536نور اسعد محمود سلمان46

535بهاء حر كاظم احمد47

535احمد علي مظهور محمود48

535غسان كاظم عبد الهادي جواد49

535مصطفى فيصل غازي محمود50

534.4أمنية جمال فيصل حسن51

534عال حسن صادق كاظم52

534سحر وعد عبد الهادي جاسم53

534شهد نهاد جليل جاسم54

534طارق سامي محمود سلمان55

533انمار رائد سالم حسين56

533زينب كريم محمد حسن57

533عذراء زهير علي محمد58

532ايه محمد فائق عبد59

532عبد المؤمن رعد خلف موسى60

531غدير اياد مهدي عباس61

531عالء عماد عبود أبراهيم62

531احمد ولهان عبد الوهاب خليل63

531وفاء حسين عبد الكريم علي64

531زهراء باسم محمد ابراهيم65

531محمد علي نصيف محمد66

530وديان سعد بكر محمد67

529محمد فياض محمد صالح68

529دعاء فالح تركي مظلوم69

529هبة حسين سعد حميد70



528.6حسن حارث جليل رزوقي71

528نهى امجد عباس ذياب72

528فاطمه ثامر حسين عويد73

528فاطمة ستار محمود عبد هللا74

528فاطمه حسن خلف حسن75

528مروان حاتم يوسف كريم76

528فاطمه سعدون عواد عباس77

528فاطمة محمد ابراهيم بريس78

527رؤى اكرم عبود احمد79

527بحار حسين عطا هللا سلطان80

527شيماء رعد احمد ساهي81

527مريم موسى مجيد رزوقي82

527ريهام حسن علوان خلف83

527عذراء حسن عبد هللا حسين84

525انفال باسم داود ناصر85

525مصطفى سامي خليفه كريم86

524مالك خالد حميد عكله87

524ايه ليث حسين محمد88

524فاطمة قاسم وادي احمد89

524نبأ عباس حسين فهد90

524براء ظاهر سليمان منصور91

ضحايا اإلرهاب524علي احمد هادي نصار92

523فرح غازي احمد ابراهيم93

523ديار مازن ابراهيم حسن94

ضحايا اإلرهاب523مريم اياد زياد صبحي95

522زينب سلمان مهدي مجيد96

522دجلة محمد هزاع كنو97

522ايه احمد فاضل حسن98

522تبارك ظاهر عبود علوان99

522حسين هشام عامر مهدي100

أبناء أساتذة509احمد صباح كاظم بحر101

أبناء أساتذة509عبد العزيز ذياب سلمان إبراهيم102


