
علوم حياة/المرحلة الثانية الدراسة الصباحية

النتيجةاالسم

ناجحاحمد سليم شعبان عطية

ناجحاحمد صباح ناصر حسون

ناجحاحمد مثنى احمد

ناجحاحمد مجيد محمد عدوان

مكملادريس طه احمد حسين

ناجحادم صالح الدين حسين

مكملازهار مزحم لطيف هندي

مكملاسامة ابراهيم حسين علي

حجباسراء زياد جارهللا فرحان

حجباسراء عباس حسن

حجباسراء مؤيد رشيد عبد

حجباسماء احمد عناز

ناجح بقراراسماء صالح حميد عباس

ناجحاسماء طه عبد سلطان

مكملاسماعيل محمد ابراهيم خلف

حجباسمهان رمضان احمد عبد

ناجح بقراراسيل سرحان صالح محمد

حجباطياف سعدي ابراهيم

حجباغصان دوحان تمر 

مكملامجاد راضي عبدالرزاق حسن

ناجحامنه شاكر دحام حسين

حجبامية طيب حمد حمد

ناجحاميرة يونس عبيد محمد

ناجحانس نجم عبدهللا علي

ناجحايات راضي عطا هللا محمد

حجبايات نائل عبد جسام

ناجح بقرارايالف رباح حسن

حجبايمان ابراهيم حسن

مكملايمان فاضل عباس قنبر

حجبايمن هيثم محمد

مكملايناس جاسم محمد

ناجحايه حمد احمد جادهللا

ناجح بقرارايه فهمي سمين مجيد

مكملايهم احمد حميد جمعة

ناجح بقرارايهم جبار كريم حسن

حجبايوب فاروق ادهام روضان

حجببركة عذاب احمد علي

ناجحبالل شهاب احمد

مكملبنان طه احمد علي

حجبتماره محمود جاسم حمودي

ناجححسن عباس احمد

مكملحسين فزع حسين

حجبحليمه هادي حميد عبدهللا

حجبحنين طارق خطاب عمر

حجبحنين محمد حسن اسود

مكملحوراء جاسم محمد طارش

مكملختام احمد دهام لفته

مكملدالل مدلل احمد اسماعيل

حجبديانا سعدي حمد خضر

ناجح بقراررائد ابراهيم حمود عياش

ناجحردينة ناظم متعب



مكملرسل عوف جمعة

حجبرسول غانم مطر سرور

ناجحرضوان مالك صفصاف

ناجحرغد عاشور محمود محي

ناجحرنين ابراهيم صالح جمعه

ناجح بقراررواء محمد حميد حسين

مكملرويدة ابراهيم عباس

ناجحريام حازم خلف صالح

مكملريام عطاهلل حسين

مكملريحانة صدام متعب

مكملريهان عبدالغفار سلمان

حجبزهراء عبدهللا علي

ناجحزهراء علي عطاهلل

حجبزينب طالل حبيب

حجبزينب غالب طه

حجبزينة خلف صالح

حجبزينة عمار حسن

ناجح بقرارسارة حسين علي حاذور

ناجحسارة زياد خلف عياش

ناجحسجى تركي خلف شهاب

مكملسجى شويش محمد

ناجحسجى مهدي الطيف عبود

مكملسحر امساهر محمد طه

حجبسحر وليد ابراهيم

مكملسالم محمود رزاق

مكملسمية ثامر محمود

حجبسنابل زكي ابراهيم شالش

حجبسندس جاسم محمد جابر

ناجحسيف الدين محمد خلف عبدهللا

مكملشفاء مولود خلف

مكملشفاء ياس خضير خلف

ناجحشمس الدين ثامر عبد بديوي

ناجح بقرارشهد سلمان محمود

حجبشهد محمد يونس شوقي

ناجح بقرارشهالء حسين جاسم

ناجح بقرارضحى رحيم عباس ساير

ناجحضياء مجول حسين خلف

حجبطيبة احسان عبد صالح

ناجح بقرارطيبة ياسين ضايع

مكملعادل ادهم عزيز

حجبعائشة سفيان خضير خلف

حجبعائشة نزار علي عبد

ناجح بقرارعباس صباح علي

ناجح بقرارعبدالجبار ناصر عطوان رفاس

مكملعبدالرحمن صالح الدين علي سعيد

ناجحعبدالرحمن محمود خضير عباس

مكملعبدهللا سبهان مزهر عبدهللا

ناجحعبدهللا عبدالستار منديل هزاع

مكملعبدهللا عطا خلف

ناجحعبدهللا قاسم قادر ذياب

حجبعبيده صباح ضاري صالح

ناجح بقرارعبير جمعة محمود عبدهللا

حجبعبير هيثم لطيف



مكملعذراء عطية رعيف

حجبعذراء غالب محمود مهوس

مكملعزام حسين خالد مصلح

مكملعلي صباح زيدان خلف

ناجح بقرارعلي محسن ابراهيم

ناجحعمر خضير مديد ثيل

حجبغاده محمد عبد ناصر

ناجحغالية عباس صالح حسين

حجبغفران حمودي عبد الحميد

حجبغفران عدوان جدعان لهمود

ناجح بقرارغفران علي صالح عباس

مكملغفران علي عبد ربه

ناجح بقرارغفران علي عطية

مكملفاضل عالء شدة

حجبفاطمة ايوب احمد

حجبفاطمة حمادي حسين

حجبفاطمة سعد جابر

مكملفاطمة ياسر نوفان

ناجحفائزة مزهر محمد خضير

ناجحفيروز فارس خلف سلمان

ناجح بقرارقاسم محمد خلف

حجبكحالء نجم عبدهللا

حجبكلثوم ناظر جاسم خلف

مكمللقمان عبدالرحمن عطية علي

ناجحلينا عايد عبد زبار

ناجحمحمد احمد خلف عبد

ناجحمحمد احمد رشاد حسين

مكملمحمد جاسم محمد

ناجح بقرارمحمد صدام حامد

مكملمحمد عبد الستار درع عبدهللا

ناجحمحمد نوفان احمد حسين

حجبمروة جاسم محمد

حجبمروه ماجد خضير حافظ

مكملمريم حسن ابراهيم

ناجحمريم خضير عبود عاشور

حجبمريم سالم ابراهيم حميد

ناجحمريم محمد سبتي احمد

ناجحمنيرة عبدالوهاب يوسف

ناجح بقرارمهند محمد محمود

ناجح بقرارموالء منير احمد

حجبميادة ادريس هادي

مكملميسرة جاسم محمد

ناجحنادية كريم محمد

مكملنبأ حسين علي

حجبنبأ عالء حسين خماس

ناجح بقرارنجوى فاضل بدر

ناجح بقرارندى جليل نوار دواد

ناجح بقرارندى عبد مطر سليمان

حجبنهرين ابراهيم جرموط شاطي

ناجحنهلة امساهر صالح محمد

ناجح بقرارنور زياد علوان صالح

ناجحنور عدنان دحام

ناجحنورة عامر فنر



حجبهبة عامر صالح جاسم

مكملهبة مروان خليل

مكملهبه محمد صالح احمد

حجبهديل كامل شحاذة

حجبهديل مجباس مهدي خلف

ناجحهند وليد طالع


