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تحليالت   أسم الطالب ت

 مرضية

مجهرية  مضادات  وراثة بكتريا فايروسات

 صناعية

 

     انذار نهائي  احمد سالم عبد الخالق نعمان 1

     انذار نهائي  احمد عبد الكريم عناد عباس 2

شهاب اسراء محمود طاهر 3        

       اسيل اسماعيل نايف هوة 4

       اماني محمد عبد هللا خالد 5

     انذار نهائي  امل مهدي قدوري جواد 6

       امين صالح هادي مشيهد 7

       اورهان فنار رضا ولي 8

       ايه علي عبد الحسين 9

         تقى سعد عبود جواد 10

     انذار نهائي  جنان محمد علي حمد 11

       جوان لجين علي محمد 12

       حامد عبد حسين خدام 13

       حسين براء محسن اسماعيل 14

     انذار نهائي  حسين خليفة احمد حمودي 15

       حسين كاظم حسن فليح 16

       حنين فيصل عبد مهدي 17

       حيدر خضير عباس كريم 18

كاظم جدوعخالد محمد  19        

     انذار نهائي  رشا محسن علي عجمي 20

       رفل محمد منير خان 21

     انذار نهائي  زياد كريم محمد علي 22

       زياد محمود حسين علي 23

       سارة احمد جاسم محمد 24

       سارة عبد الكريم نجم 25

       سالم نامق طالب حسين 26

جابر عوده كاظمساندرا  27        

       سحر صبار محمد علي 28

     انذار نهائي  سدير عدنان خلف 29

     انذار نهائي  سراب محمد رحيم محمد 30

     انذار نهائي  سنمار جمال مكي كاظم 31

       شهد اياد حاتم منهل 32

       شهد ثامر رشيد حسن 33

       شيرين تحسين عبد 34

دصفا صالح الدين عبد الواح 35         

       ظافر مازن خليل ابراهيم 36

       عثمان علي قاسم زيدان 37

     انذار نهائي  عقيل محمد شهاب احمد 38

     انذار نهائي  عال عباس فاضل حمد 39

     انذار نهائي  علي حسين هادي محمد 40

       علي عدنان داوود سلمان 41

كاظم اسماعيل مهدي علي 42      انذار نهائي  

       علي محمود مبارك فتاح 43

       علي مهدي سليمان مصلح 44
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       علياء حافظ عباس 45

       علياء هاشم محمد لطيف 46

     انذار نهائي  عمر حامد خليل ابراهيم 47

       عمر خليل نجم محمود 48

     انذار نهائي  عمر محمد جبار محمود 49

       غسان عبد هللا حميد جاسم 50

       غفران سعدون عباس رشيد 51

       غيث معتز حسن فرحان 52

       فارس قحطان محمد عباس 53

       فاطمة سعد سلمان قدوري 54

       فاطمة فليح حسن خميس 55

       فريد عبد الكريم عبد خاطر 56

حمود محمد حسين علي 57        

     انذار نهائي  محمد طالب جليل 58

     انذار نهائي  محمد طاهر حميد ابراهيم 59

       محمد هاشم علي يوسف 60

       مروة سعيد علي كاظم 61

     انذار نهائي  مريم احمد شهاب احمد 62

       مريم عباس عبد الرزاق جواد 63

       مصطفى احمد هاشم محمود 64

       مصطفى سمير مهدي صالح 65

يدمصطفى عبد هللا سعيد حم 66        

       مصطفى علي حسين جواد 67

       مصطفى كاظم اسماعيل مهدي 68

       مصطفى محمود خضير خلف 69

       معتز حميد غضبان حمادي 70

       ميثم هزبر مغير فليح 71

     انذار نهائي  ميسر شاكر محمود سلمان 72

       ميسلون صالح سالم سلمان 

       نادر رياض عبد االمير 

       نبراس جعفر عباس حسين 

ننسرين محمود عبد هللا حسي         

       نها اياد قحطان صالح 

 
نيران مطلق سلطان عبد 

 الحميد
     انذار نهائي 

       هاشم عدنان هاشم عباس 

الجليل ياسينهدى عبد          

       وسام فيصل وادي 

         يوسف مهدي صالح يونس 
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