
علوم الحياة/المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية 

الحالةالنتيجةاسم الطالب

ناجح بقراراالء اياد خلف

مكملابراهيم خليل ابراهيم

مكملابراهيم شوكت مزهر

ناجحابراهيم غائب مهدي

مكملاحمد حمد خضر عبد

مكملاحمد دحام داموك حسين

مكملاحمد سالم اسماعيل حميد

مكملاحمد عالء خلف

مكملاحمد علي محمود

مكملأرشد مشعان سعدون

مكملاركان نايف حسين محيميد

مكملأزل رائد نوري

ناجح بقراراستبرق ناجي ابراهيم حسين

حجباسماء احمد محسن

ناجحاسماء محمد حسين محمد

مكملاشواق دحام عبدهللا

ناجح بقرارامجد محمد حسين

مكملاوراس رميض نهار

مكملأياد صباح علي ابراهيم

ناجحاية سالم مزعل

مكملايالف خالد خلف

ناجحايمان قاسم عبد الرحيم علي

ناجح بقرارايناس مازن محمد

ناجح بقرارايه عامر فياض علي

ناجح بقرارايه عدنان زيدان

مكملايه محمد عبدهللا

ناجحأيوب عنيزان سرحان علي

مكملبراء احمد خلف رجب

مكملبشائر احمد علي

مكملبالل حمد جاسم احمد

مكملتمارا علي خلف صالح

مكملتيسير محمد علي خليفه

ناجحجنيد علي زايد عياش

حجبحسن صالح محمد

مكملحسن مجول حسون خلف

مكملحسين علي رفيق

حجبحسين محمد عبد محمد

ناجححنين معروف نجم

ناجح بقرارحوراء حازم ماجد

ناجحرسل إبراهيم عبدهللا حسن

ناجحرنا عالء محمد

مكملرنده غازي عبد جواد

ناجحرونق مقداد توفيق غفار

حجبرؤى فاضل حسين

ناجحريام كريم نصيف جاسم

مكملريام محمد محسن

ناجحريم منير داود

ناجحزبيدة صهيب جاسم



ناجح بقرارزكريا يحيى سعيد

ناجح بقرارزهراء دلف سبع

ناجح بقرارزهور صكبان نصيف هندي

ناجح بقرارزيد مؤيد حامد حسين

مكملزينب عيسى حمد

مكملسامر حميدي نجم

ناجح بقرارساير حادي أحمد دخيل

مكملسجى حكيم نايف

مكملسجى خليفه دخيل

مكملسرى جمعه مطلك

مكملسرى خليفة دخيل

حجبسرى سعد حردان

ناجحسعاد محمد حمد عبد

مكملسعد مخلف عويد

مكملسعدون شجاع فارس عزيز

مكملسلوى حامد علي مخلف

ناجح بقرارسيف اياد جميل

ناجحشبح قحطان حسين احمد

ناجحشهد حماد احمد ياسين

مكملشهد فاضل احمد محمد

ناجحصابرين خضير عباس محسن

مكملطارق خضير عباس

ناجح بقرارطه عبد محمد محمود

مكملعبد السالم محمد عطيه

حجبعبد العزيز موسى حمود

ناجحعبد المنعم سامي أحمد حسين

مكملعبدالرحمن عبدهللا جمعه

ناجح بقرارعبدالرزاق أحمد ارزيج ابراهيم

ناجح بقرارعبدالصمد محمد عبد

مكملعبدالقادررحيم اربيع

ناجحعبدهللا جاسم محمد سليمان

مكملعبدهللا عبد الكريم عبد هللا إسماعيل

مكملعبدهللا عبد عباس مسربت

مكملعبدهللا كامل محمد حسين

ناجح بقرارعبدالهادي احمد عرميط

مكملعبدالهادي سمير مصطاف عباس

مكملعثمان فاضل سعود

مكملعذراء ازمر محسن

مكملعذراء رعد ضامن

مكملعقيل عزالدين قادر

مكملعلي حسيب مجيد

مكملعلي ساكن احمد

مكملعلي سعدون جاسم محمد

مكملعلي عزت محمد خلف

ناجح بقرارعلي فيصل جبار

مكملعلي قاسم محمد

مكملعلي ليث سالم

مكملعلي هادي جمعه

ناجح بقرارعلياء سعد احمد

حجبعماد ربيع جمعه



مكملعمار عبد الكريم خضر شعبان

مكملعمر أحمد حسين هادي

حجبعمر ماهر صالح

ناجحعمر منذر حسن خلف

ناجح بقرارعمر ياسين خلف صالح

مكملغفران عدنان جاسم

ناجحفاضل عبدهللا علي عميان

ناجحفاطمه اكرم عبدعلي حسن

مكملفاطمه حامد عبد عباس

مكملفخرالدين عبد الكريم نعمه

حجبفرح صفاء حامد

ناجحفليحة هزاع حمدان

ناجح بقرارفهد محمد علي

ناجح بقرارفيحاء حمد أبراهيم

مكملكرار علي محمد احمد

ناجح بقراركريمه مزهر عباس

مكملكهالن سعد حسن

حجبكوثر صبار حسين

ناجح بقرارلجين مثنى محمود

مكملليلى فاروق احمد

ناجحمثنى احمد ظاهر اسود

ناجح بقرار(مستضافة)محاسن خلف احمد

مكملمحمد حسن فياض عداي

مكملمحمد عبدهللا خضير ياسين

مكملمحمد مثنى محمد

مكملمحمد محسن عليوي حلو

مكملمحمد مدحي محمد

مكملمحمد مزهر خلف حماد

مكملمحمد مظهر حسين زيدان

مكملمحمود عزيز حمد خلف

مكملمروان محمود جاسم محمد

مكملمروه حامد خلف

مكملمروه عبدهللا محمد  خلف

ناجح بقرارمروه محمد عثمان

ناجح بقرارمريم صباح جاسم

ناجحمريم عبد الباسط سعدون عدامه

مكملمريم مهدي عبد

مكملمريم يحيى خضر علي

مكملمصطفى جاسم محمد جمعة

مكملمصطفى صبر حمزه

مكملمصطفى علي حميد سليمان

ناجح بقرارمصطفى قحطان حسين حسن

مكملمعاذ مزهر صالح

مكملمنتهى صادق حسين خليل

ناجح بقرارمنهل شريف جاسم عيسى

مكملمنى حسن عسكر

مكملمنى عيدان محمد

ناجحمها مسير احمد مسير

مكملمهند علي حسين احمد

مكملموسى عمار مولود موسى



مكملمياسه كامل محمد رهيف

ناجح بقرارميالد حمدون صايل محمود

مكملميالد عزاوي خلف محمود

مكملميمونه ليث جاسم

ناجح بقرارنازك احمد خلف حمد

مكملنازك حسين علي

ناجحنداء عواد محمد

مكملنهى جاسم خميس

مكملنوال محمد أحمد

ناجحنور راغب خيرو مهدي

ناجح بقرارنور عارف محمد

مكملنوره مانع جسام

حجبهبة سفيان هاشم

ناجحهدى احمد خلف

مكملهدى وحيد علي قادر

ناجحهديل سمير صالح

مكملهناء خليل ابراهيم موسى

ناجحهند سفيان كريم عزال

مكملهوازن لطيف علي

مكملوسام حماد خضير

ناجح بقراروعد جمال محمد دخيل

مكملوعد مكي حمدان

مكملوقار عادل رضا

مكملياسين احمد جميل ياسين

مكمليحيى طه خلف

مكمليسرى يونس فياض

مكملهاشم عبدهللا حسين


