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 ت

 

 اسم الطالب

 

 المرحلة

 

 النتيجة

 حجب الثالثة احمد حسن احمد فرج 1

2 
 اسراء محمود حسين علوان 

 حجب الثالثة

3 
 انمار جسام جاسم غدير

 حجب الثالثة

4 
 ايباء سعد مهدي حسن 

 حجب الثالثة

5 
 اية اياد سعيد لفتة 

 ناجح الثالثة

6 
 بهاء احمد رمضان محمد 

 حجب الثالثة

7 
 ثابت حماد نجرس مساهر

 حجب الثالثة

8 
 خلف طلب علي حمود 

 ناجح الثالثة

9 
 رسول حسين غازي علي 

 حجب الثالثة

10 
 رشا سعد محمود عويد

 ناجح الثالثة

11 
 رندة علي اسماعيل خلف

 حجب الثالثة

 حجب الثالثة صابر عبد الحي محمود رندى 12

13 
 ريم ناظم شاهر عبدالعزيز 

 ناجح الثالثة

14 
 زهراء محمد عمران جواد

 ناجح الثالثة

15 
 سرور طاهر ابراهيم نايف

 حجب الثالثة

16 
 سعود فيصل فرحان نجرس

 ناجح الثالثة

17 
 سندس جمال كامل كردي 

 حجب الثالثة

18 
 سوسن فائق عبدهللا محمد

 حجب الثالثة

19 
 صالح علي حمد طالل 

 حجب الثالثة

20 
 ضحى صفاء خالفة محمود 

 حجب الثالثة

21 
 طالل صالح سليمان عفيف

 حجب الثالثة

22 
 عبد الصمد محمد مياح 

 حجب الثالثة

23 
 عبداالله عدنان عبد خلف

 حجب الثالثة

24 
 عبدالحكيم مطشر لطيف 

 حجب الثالثة

25 
 عزيزة صالح علي صالح 

 ناجح الثالثة

26 
 علي حسين ابراهيم صالح 

 حجب الثالثة

27 
 عمر حاتم خليفة عبدهللا 

 حجب الثالثة

28 
 عمر حمد صالح خلف 

 حجب الثالثة

 حجب الثالثة غانم فهد عبدهللا احمد 29

30 
 فارس محمد احمد هاشم 

 حجب الثالثة

31 
 فاطمة سلطان حسين علي

 حجب الثالثة
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32 

 فاطمة غازي علي خلف 
 ناجح الثالثة

33 
 فالح حسن شهاب احمد

 حجب الثالثة

34 
 محمد روضان عواد عبدالكريم

 حجب الثالثة

35 
 محمد كريم فرحان رحيم

 حجب الثالثة

36 
 محمد كمال عطية محمد

 حجب الثالثة

37 
 محمد مصطفى خلف جياد

 حجب الثالثة

38 
 محمد يعقوب علي حنين

 حجب الثالثة

 حجب الثالثة مدلي جسام محمد ابراهيم 39

40 
 مروان اسماعيل خلف حسين 

 حجب الثالثة

41 
 مروان نجيب عبدهللا حمود

 حجب الثالثة

42 
 منصور علي عبود حسين

 حجب الثالثة

43 
 مها موفق صالح حسين 

 حجب الثالثة

44 
 نسرين محمود احمد محمد

 ناجح الثالثة

45 
 نعمان عبدهللا قنبر طه

 حجب الثالثة

46 
 هبة سعيد داود سلمان 

 حجب الثالثة

47 
 هدير صالح حسين عبدهللا 

 ناجح الثالثة

48 
 هدير صالح عايد ابراهيم 

 حجب الثالثة

49 
 هديل خالد عبيد صالح

 حجب الثالثة

50 
 وليد خالد محمد صالح 

 حجب الثالثة

51 
 يامر ابراهيم خليل فياض

 حجب الثالثة

52 
 يعقوب يوسف يعقوب 

 حجب الثالثة

53 
 (تحميل ) علي محمود سعد سيف 

 حجب  الثالثة

54 
 ( تحميل ) شيماء شالش حسين 

 حجب الثالثة

 

 
 منيف صعب احمد . د.ا

 رئيس قسم علوم الحياة 

 5/8/9191 


