
 

 

 

 

 

 2991/2991علوم الحياة                

 المعدل االسم ت

 83,38 محمد جواد خزعل 1

 83,36 سرٌعه مسبر كاطع 2

 44,43 علٌاء زروقً حسٌن 3

 46,63 سهاد حسن فرٌح جبر 4

 46,88 سراب خاشع جمٌل 5

 45,24 تغرٌد خضر محمد 6

 45,38 نوال جاسم شنٌور 4

 44,12 مهديانعام عبد الصاحب  8

 44,36 سحر عبد علً مهدي 6

 44,36 سحر احمد عباس 13

 44,34 مها فؤاد عبد الحسٌن 11

 43,43 احالم خضٌر عباس 12

 43,66 مً ٌوسف ٌعقوب 13

 43,61 لٌنا ادرٌس عزٌز 14

 42,43 انتصار حسٌن علً 15

 42,24 سٌلفا انترانٌك ٌعقوب 16

 43,61 هناء عبد الحسٌن فرهود 14

 43,46 وسن عبد الرزاق غنً 18

 43,35 سهى مهدي عبد الخالق 16

 68,64 حاتم حسن حامد 23

 68,84 نعمان فاٌز عجٌل 21

 68,82 ضحى سالم ناٌف 22

 68,43 دالٌا عالء حسام الدٌن 23

 68,45 مٌاده زهٌر سلمان 24

 64,83 وئام ٌوحنا توما 25

 64,82 انتصار شاكر علً 26



 64,53 لفته عطا هللامحمد  24

 66,85 زٌنب صبحً داود 28

 66,68 ماجد رشٌد مجٌد 26

 66,61 كاظمٌه جعفر جاعد 33

 66,34 نسرٌن صادق عمران 31

 65,86 زٌنه ٌاسٌن عسكر 32

 65,44 سهى طه عبدالجبار 33

 65,46 زفارت لورٌس باباٌا 34

 65,43 شٌماء جمال احمد 35

 65,34 هند عمار عبدالكرٌم 36

 64,83 زهراء كاظم صالح 34

 64,48 نبراس همام عبد الغنً 38

 64,43 صادق جاسم محمد 36

 64,32 افراح محمد توفٌق 43

 63,53 زٌنب شفٌق حمود 41

 63,53 وداد خلٌل عبد هللا 42

 63,46 ابتسام عبد الكرٌم 43

 63,16 والء صلبوه الطون 44

 62,24 سنابل زوٌد خلف 45

 62,12 بٌخال كرٌم شرٌف 46

 62,11 باسم محمد داخل 44

 61,64 اٌمان جلٌل سرٌع 48

 61,48 سحر هاشم عبد الكرٌم 46

 61,43 اٌسر عماد عبد العزٌز 53

 61,23 وسن خالد علوان 51

 61.21 مٌسون عٌسى خضر  52

 61,34 عدنان ناصٌف ناصر 53

 63,63 زٌنه انٌس ودٌع  54

 63,61 لمى هاشم محمد 55

 63,86 حنان ٌوسف ٌونس 56

 63,85 مٌساء احمد عبد الكرٌم 54

 63,65 سندس محمد عبد الحسٌن 58

 63,22 لٌث حسام مهدي 56

 63,35 سرور نوري عبد الحسٌن 63

 65,66 اسعد غازي صكر 61



 56,83 مها علً حسٌن 62

 56,24 شوق عادل عبد الحسٌن 63

 56,25 دالٌا صادق حمٌد 64

 58,83 اسماء مازن دٌب 65

 58,65 سهى عبدالخالق جعفر  66

 58,65 لٌنا سركوت باباجان 64

 58,45 نهلة حمٌد رشٌد  68

 58,31 همسة مرعً حسن 66

 58,13 سهاد عبدالرسول علً 43

 54,46 ضحى مؤٌد فؤاد 41

 54,54 أسماء حمودي فتحً 42

 54,46 سناء جاسم نافذ  43

 54,32 عبداالمٌررشا طالب  44

 54,26 زٌنب ظاهر عارف 45

 56,68 آالء جبار محمد 46

 55,53 أشواق عبد علً متعب 44

 


