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فسلجة   أسم الطالب ت

 بكتريا

تصنيف  وراثة عامة

 فطريات

 فسلجة نبات فسلجة حيوان تلوث بيئي

    انذار اولي   أحمد برهان يحيى  1

       أحمد عماد حمدي 2

    انذار اولي   أحمد كنعان محمد كاظم  3

       أحمد موفق أحمد ذياب 4

       استبرق عادل محمود حزون  5

       اسراء قحطان ارحيم عيسى  6

       أسيل كامل جاسم حمود  7

   انذار نهائي انذار اولي  انذار نهائي أمير سلطان مجيد  8

       آية ثابت محمود كاظم  9

       أيمن نزار خليل اسماعيل  10

   انذار نهائي انذار اولي  انذار نهائي باسم محمد حبيب علوان  11

       بتول علي حسين محمد  12

       بسام ابراهيم حسب هللا عباس  13

   انذار اولي    بكر باسم حميد  14

    انذار اولي   بنيان حيد ابراهيم  15

       تبارك منذر جاسم محمد  16

       تمارة قيس أحمد محسن  17

   انذار نهائي انذار اولي  انذار نهائي جيهان محسن علوان حسين  18

   انذار اولي    حسين علي حميد  19

   انذار اولي انذار اولي  انذار نهائي حسين علي عباس  20

       حيدر عبد الرحمن عبد المهدي  21

       حنان هاشم سلمان ناصر  22

   انذار ثانوي    دعاء حسيب أحمد جاسم  23

       ريام جاسم محمد  24

   انذار نهائي   انذار نهائي زياد طارق ابراهيم اسماعيل  25

   انذار نهائي    زينب حكمت حسين علي   26

   انذار اولي انذار اولي   سجى حسين خلف حسين  27

   انذار اولي انذار اولي  انذار نهائي سجى رعد فالح عبد الحسن  28

   انذار اولي   انذار نهائي سعد حافظ كاظم خالف  29

   انذار اولي    سعد محمد محمود ياسين  30

       سيف سعد شاكر هادي  31

   انذار اولي    شروق جاسم مجيد جواد  32

       شيماء باسم محمد حسين  33

       ضحى محمد محمود شكري  34

       ضحى فالح مهدي  35

   انذار نهائي انذار اولي  انذار نهائي صاحب برجس أسعد  36

       طيبة جاسم محمد حسن  37

       عباس مؤيد صادق محمد  38

   انذار اولي انذار اولي   عبد الحميد اسماعيل حميد عبد  39

   انذار اولي   انذار نهائي عال عالء محمود نصيف  40

   انذار ثانوي انذار اولي  انذار نهائي علي حسين علي عجاج  41

   انذار اولي    علي بدر عبد هللا خليل  42

       علي حسين مجيد ابراهيم  43

   انذار نهائي انذار اولي   علي حميد صالح  44
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    انذار اولي  انذار نهائي علي طالب حسن علوان  45

   انذار اولي انذار اولي  نهائيانذار  عمر حامد أحمد  46

   انذار اولي انذار اولي   عمر زهير عباس  47

   انذار اولي انذار اولي   فاطمة أحمد علي عبد  48

       فرقان فؤاد هادي مهدي  49

    انذار اولي   فائق سعود أحمد  50

   انذار اولي انذار اولي   فوزي عبد فوزي حسن  51

       مازن علي حسين فهد  52

       محمد حسن كاظم عبد  53

       محمد حسين ناصر حسن  54

   انذار اولي انذار اولي   محمد صالح الدين عبد الواحد  55

    انذار اولي   محمد عادل حسب هللا  56

       مرتضى عامر عبد هللا خليل  57

   انذار اولي اوليانذار    مروة عبد اللطيف علي أجود  58

   انذار اولي    مريم أحمد أكرم سبع  59

       مريم ثاير عبد الستار حميد  60

       مصطفى اسماعيل نايف هوة  61

   انذار نهائي انذار اولي  انذار نهائي مصطفى سليم حجي كرم  62

       مصطفى شاكر محمود حسين  63

       مصطفى كريم خليل  64

65 
مليحة محي الدين رحيم شمس 

 الدين 
   انذار اولي   

    انذار اولي   موسى محمد اسماعيل بيات  66

       نبأ ليث عبد الستار وهاب  67

       نذير اياد شريف غالب  68

   انذار نهائي    ر ابراهيم اسماعيل شهاب انو 69

       نورهان رياض أحمد كريم  70

   انذار ثانوي انذار اولي  انذار نهائي هبة عبد الغني طاهر محمود  71

      انذار نهائي هدى طالب محمد عباس   72

       وسيم شاكر محمود مصلح  

       يسرى خلف رحيم  


