
الطلبة المقبولين في قسم علوم الحياة

 2016-2017

المجموع التنافسيدرجة االحياءالمجموعاسم الطالبت

57581656هالة علي شنان زغيرون1

55992651سجى حيدر محمد سعيد2

55893651رقية كاطع ظاجر3

56288650زينب رسن مطشر شمخي4

55395648امنه قاسم فيصل عبد السادة5

55790647هاجر كاظم مهدي زياد6

56581646براء منذر حمزة محمد7

55392645هديل جابر صالح ثجيل8

55292644كرار كريم عبدعون فرج9

54696642فاطمة فائق رضا10

55092642هالة مرزة عبد الحسين عبيد11

55488642زينب شاكر فالح ايدام12

54891639صفا فالح مهدي شمران13

54888636زينب حسين جاسم14

54887635ثرى امين عبد الزهرة15

55382635زهراء سالم منصور16

55184635يحيى حربي مكسور17

54192633كرار عدنان جبوري عبيس18

54192633لينا باسم نوماس19

55083633امير رزاق عياش20

55182633سناء كريم وجعان رضا21

54984633ضحى سعد كاظم وطب22

53795632سجاد سالح زغير23

54091631مريم جبار جريمص زاجي24

54584629ايات قاسم حسين25

54187628غدير لؤي جابر26

54681627علي مهدي عبد علي عبود27

55175626فاطمة ناهض طلب28

54481625ايهاب رزاق كاظم29

53491625اساور جواد كاظم حميد30

درجة االحياء+ المجموع = المجموع التنافسي 
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المجموع التنافسيدرجة االحياءالمجموعاسم الطالبت

54283625استبرق حسن وحيد31

54084624اسراء جعفر هاتف باقر32

53589624زهراء سعد علي33

53490624مها حيدر عيدان محراث34

53984623احمد جابر عباس35

54478622رغد  اسماعيل محسن36

53785622ابراهيم عويز حسين ساجت37

53487621زينب ثائر شريف راضي38

53784621شهد عزيز عبد عاجل39

54081621علي هاتف عطية زياد40

53685621سالم جاسم حسين41

54674620ضرغام سلمان عبد الرضا هارف42

53783620زينب محسن حميد ابنيان43

53386619محمد طاهر سعيد عبد علي44

54079619حنين عادل فاضل45

54276618زهراء علي نافع46

53979618انس عبد الواحد صالح47

53385618غسق حسن ابراهيم48

54078618محمد عبد جاسم49

53582617علي رزاق جمعة50

54473617زهراء عباس رهيف51

53582617زينب ناصر طعيمة عذيب52

53582617زينب علي كريم فرحان53

53780617نور هادي معبد عطيب54

53481615بهاء صفاء حسين مهدي55

53678614نور الهدى قاسم هادي56

53578613علي عثمان خليل جالب57

53380613فاطمة حمزة صالح محمد58

53479613حسين موسى نزار علي59

53677613ريام محسن محمد جاسم60

درجة االحياء+ المجموع = المجموع التنافسي 



الطلبة المقبولين في قسم علوم الحياة

 2016-2017
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53974613مصعب فاهم مجيد61

53775612مثنى رحيم ساير محمد62

53972611خيرية حيدر نايف كريم63

53971610ليلى صالح خوام64

53377610اسراء صدام حسين كاظم65

53476610زين العابدين علي هدالن شنون66

53674610حسن ستار هادي67

54069609هاجر احمد بهلول68

53475609امال جاسم عباس مرزة69

54067607كرار حسن جبوري70

53967606اسراء كريم حمد71

53767604حسن جليل ظاهر عبود72

53370603استبرق حميد كامل مايح73

53667603زهراء مظلوم حسن روضان74

53468602محمد عبد االمير عبد اللطيف75

53366599ناصر عبد سلمان عبود76

53464598زينب احمد علي مجيد77

53958597زهراء جابر جواد كاظم78

53364597زهراء جاسم محسن حمزة79

53363596حسين حمود عذاب جياد80

53459593أسماء عدنان عبدالزهرة لفته81

53456590نور عبدالسجاد مشاري عبيد82

53453587احمد حمداوي حصار بدوي83
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