
علوم حياة/المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية

الحالةالنتيجةاسم الطالب

ناجحابراهيم بيرك فارس 

مكملابراهيم خليل ابراهيم  

مكملاحمد اسماعيل جاسم

مكملأحمد جاسم محمد ساير

ناجحاحمد ناطق ممدوح 

حجباذكار جودت رميض  

ناجحإسراء عامر محمود  

ناجحإسراء محمود صرين 

حجباسراء مصطفى بليل

حجبإسراء ياس خضير محمد 

ناجح بقراراسماء حسين خضر 

ناجحاسيا عدنان خضير خلف

ناجحاسيل عبد الستار عياده

مكملاطياب يعرب علي جاسم

ناجح بقراراميره عبدهللا حسن محمد 

مكملاوس غزال صعو صالح 

مكملاياد عبد الحميد سلمان 

حجباية زيدان حسين 

ناجحايمان حسن حمد ذاوي 

ناجحايمان صبحي خلف غالم

حجبايه يوسف خلف حميد 

مكملبراء منذر شهاب احمد

ناجحبسمه بشير محمد يونس 

حجببكر صالح الدين حسين

حجببالل سامي صالح محمد

حجبتبارك سفيان سليمان حمد

مكملتسابيح احمد عبدهللا 

ناجح بقرارتغريد ياسر صادق حسن 

حجبتقى عالء حسين طاهر

ناجح بقرارتيسير عواد حنوش 

ناجحجاسم احمد جاسم محمد

ناجحجعفر علي جرجيس 

ناجحجهينة خالد تركي محمد

مكملحارث سعيد ندا محمد

مكملحازم قاسم محمد غفور

ناجح بقرارحليمة حسين جواد احمد 

ناجححمد خلف حمد خلف

ناجححميد علي محمود احمد

ناجح بقرارحنان عدنان خليل ابراهيم

ناجححوراء ناجح علي حسين

مكملحيدر محمود نواف

مكملخالد جمال خالد صالح

ناجح بقرارخالد يونس خلف صالح 

ناجح بقرارالخنساء فؤاد هاشم احمد 

مكملداود سلمان مطر مزيون

مكملداود ضيف داود رشيد

ناجحدعاء شالش خلف صالح

ناجحديار امير برجس سلمان



ناجحرامي محمد زغير علي

ناجحرائد شهيد صالح محيميد

ناجحرسل احمد مهدي صالح 

ناجحرغد احمد ابراهيم شالش

ناجحرفقة حسين عبد سالم

ناجحرفل سمير أنور سليمان

حجبرفل عبيد خلف صالح 

ناجحرقيه صالح فارس 

ناجح بقراررنا سعد حسين علي 

مكملرنا سمار حسن عزيز

ناجحرواء خليفة حسن حوته

مكملرونق رائد حميد عبدهللا 

ناجحرويدة اسود حميد حسن

ناجحريام راسم علي عبد

مكملريم يونس تركي يوسف

ناجحزبيدة محمود شعبان 

مكملزهراء صدقي مهدي 

ناجح بقرارزياد سعد محمد خلف

مكملزيد عبدالرحمن احمد 

ناجحزينه كريم مساهر حمد

ناجحزينه يوسف محمود 

ناجحساره بهجت سلوم 

حجبساره عدنان خضير 

حجبساره مهند رشيد 

مكملسجاد طالب غازي

مكملسجاد محمد لفتة حسن

ناجحسجى احمد رشيد جميل 

ناجحسلوى ربيع جمعه خلف 

حجبسلوى محمد فياض سلم

مكملسمر بشير دلو

مكملسمر حمد نامس طالل

مكملسهمي خلف حمود

حجبسوسن سالم خلف 

ناجح بقرارسيرين عماد حسن 

ناجحشروق اثير حمد 

ناجحشمس وعد صابر

مكملشهاب صبار عياده  

ناجحشهد عادل فاضل 

ناجح بقرارصباح محمد خليف

ناجحصفا جمعه موسى  

ناجح بقرارصفا حمود حمد ذاوي

حجبضحى هاشم ثاني خلف

مكملضحى ياسين محمد حسين 

ناجحضياء نايف صيهود  

ناجح بقرارطاهر حامد عطية محمود

ناجحعائشه نهاد ابراهيم حسين

مكملعبد الستار سعد عبد النبي 

حجبعبد العزيز ناطق مصحب  

ناجحعبدالكريم عدنان عواد 

مكملعبدهللا حامد صبر محمد



مكملعبدهللا حميد دلف  

ناجحعبدهللا هيثم محمود ذيب

ناجح بقرارعفاف حسن صالح محمد 

مكملعلي جمال عبد ناموس 

مكملعلي خميس قيد خلف 

ناجح بقرارعلي زيد محمد خلف

ناجح بقرارعلي عيدان عبد احمد

مكملعلي محمد بشيرحسن

مكملعلي مطلك حميد 

مكملعلي ميثم حسين ياس

مكملعماد محمد هاشم محمد

ناجح بقرارعمر باسم محمد حمد

مكملعمر بيرك فارس 

ناجحعمر حاتم خلف عبد

ناجحعمر خلف أحمد 

ناجحعمر عادل خضر

حجبعمر علي حسين علي

ناجحعهد حكيم مناور عالوي 

ناجحعيسى عبد الحكيم داود 

ناجح بقرارفاطمة ساجد حمد جاسم

مكملفاطمة ضامن جعفر بهلول

مكملفاطمه مهدي صالح محمد

ناجح بقرارفتاح ناصر حسين جاسم 

ناجحفرح خلف غائب سالم

ناجح بقرارقاسم محمد علي عبدهللا 

مكملكريم صالح خلف محمد 

ناجحكوكب علي مصطفى

ناجحلطيفة علي أسماعيل 

ناجحلقاء جاسم محمد عبدهللا

ناجحمآب سعد موسى خليفه 

ناجحماريا حسين جاسم 

ناجحمأوى مروان حسن 

حجبمثنى محمد حمود سرحان 

مكملمحمد احمد حسن علي 

مكملمحمد حامد صالح مهدي

ناجحمحمد حسين يوسف دودح

ناجحمحمد سعد خليل ابراهيم

ناجحمحمد مزهر علي محمد 

مكملمحمد نجم عبيد حسين 

مكملمحمد يونس عبد علي 

ناجحمحمود رديف رزج حمد 

حجبمروه غازي علي 

ناجحمروه مصطفى شبيب 

ناجح بقرارمروه مولود شويش  

ناجحمريم رشيد عبد المجيد 

ناجح بقرارمريم علي عبد الحميد  

ناجحمزدلفه جمعه عبدهللا  

ناجح بقرارمصطفى جمال محمد 

مكملمصطفى عبد رمضان 

ناجحمظهور عبدهللا احمد 



ناجحمالك مزهر مهدي 

ناجحمنار ربيع محمد خلف 

مكملمنتهى محمد عبد جاعد 

مكملمنذر ثائر ابراهيم 

ناجح بقرارمنى حسون رجب 

ناجحمؤيد اسعد غايب 

ناجحنبأ جاسم احمد عبدهللا

ناجحنبأ حسين علي محسن 

ناجحنريمان باسم محمد

ناجحنسرين نبيل احمد 

مكملنغم صالح احمد حسن

ناجحنَهيل ِضرار شاكر 

ناجحنور رفعت حسن خلف

ناجحهاجر حسين عواد 

حجبهاله خميس شعيب 

ناجح بقرارهجران حسين تركي 

ناجحهدى اسود حميد 

ناجحهدى علي خلف محمد

ناجحهدى نافع حسين

حجبهديل كنعان مطلق عبد

ناجحهيام محمد فرحان 

مكملوائل محمود عبيد محمد

مكملوديان قحطان محمد 

ناجحوسن سعد جاسم محمد

مكملياسر عامر صالح 

مكملياسين طه اسماعيل  

ناجح بقراريعقوب جواد كاظم 

ناجحيعقوب يوسف سلطان  

ناجحيمامة حكمت ابراهيم 

ناجحيوناس محمد علي 


